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RESUMO 

 

Este trabalho começa abordando os aspectos estudados: visualização e 

gerenciamento de informações. Verifica-se hoje que uma das grandes dificuldades 

com eles é conseguir-se uma visão integrada de todas as atividades de uma empresa, 

especialmente nas de grande porte, bem como se manter dados precisos e atualizados 

sempre à disposição, para que se consiga identificar com rapidez possíveis erros e 

soluções. Estuda-se a utilização de conceitos de mapeamento de processos e de 

realidade virtual nas áreas de mineração e petrolífera – incluindo um breve histórico 

e exemplos de aplicações – para suprir estas dificuldades. Descreve-se, a seguir, os 

objetivos do trabalho, que envolvem o desenvolvimento de um modelo de integração 

de informações para as duas áreas citadas, além da análise dos benefícios inerentes 

ao acesso gráfico a repositórios centrais de dados. Parte-se de uma revisão 

bibliográfica relacionada aos problemas e soluções analisados, e de uma metodologia 

de trabalho adequada ao tema proposto, baseada em observação, entrevistas e 

análises com profissionais dos setores envolvidos. Passa-se para o estudo de caso da 

mina Rio das Pedras, da empresa PETROBRAS, em São Mateus do Sul, PR, que 

explora folhelhos para obtenção de óleo, escolhida para este estudo por envolver 

simultaneamente mineração e petróleo, focos dessa tese. Obteve-se diversos 

resultados, atendendo aos objetivos propostos. Foi desenvolvido um modelo de 

gerenciamento integrado de informações. Para isso, foi criado um diagrama 

representando a cadeia de valor de petróleo e foram mapeadas as atividades 

principais dessa cadeia, bem como as da mineração. Também foram criados 

modelos, com o auxílio de avançadas ferramentas computacionais, para uso de 

realidade virtual, além de um roteiro para implantação destes modelos. Estes 

resultados foram sendo divulgados ao longo deste projeto em diversos eventos, 

incluindo o Rio Oil & Gas Expo and Conference, em 2006 e o SIAEM, em 2004. Ao 

final, observou-se que há a possibilidade de uma boa integração dentro de cada setor, 

de mineração e petrolífero, e até a integração dos dois setores em alguns aspectos 

comuns a ambos, permitindo maior facilidade na obtenção de dados e na tomada de 

decisão. Com isso, verifica-se que essa tecnologia pode trazer melhorias importantes 

para os setores envolvidos, e muito pode ser feito para desenvolvê-la ainda mais. 
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ABSTRACT 

 

This thesis starts by identifying the key issues of the research: visualization and 

management of information. It is widely known that one of the most common 

difficulties in information management is to obtain a complete and integrated view of 

all the company processes and activities. Another common difficulty is to maintain 

the necessary data always precise, updated and available to whoever needs them, so 

that it will be possible for the user to identify discrepancies right at the beginning and 

to immediately visualize the most appropriate solutions for each case. Evaluating the 

use of process mapping and virtual reality applied to the mining and petroleum 

industry – including a brief historical background and examples of applications – it is 

verified how these technologies can help to solve the problems identified. This thesis 

describes then the research objectives, which are based on developing a model suited 

for the integration of information in the mining and oil industry. The integration 

between mine planning and operation, and between oil exploration and production, 

together with the analysis of the benefits of a central graphical database, are also 

included. The thesis includes a bibliographic review, related to the problems and 

solutions analyzed, and also the methodology that has been developed, including 

observation, interviews, discussions, and analysis with professionals from the mining 

and petroleum industry. The thesis uses as a case study the oil shale mine Rio das 

Pedras (a mine from PETROBRAS, in São Mateus do Sul, Paraná). A brief 

description of this mine, and the reasons for its use on this study, related to the fact 

that it combines oil and mining engineering, are also presented here. The results of 

the research includes the development of an information management model, an oil 

production chain model, and models for processes mapping and virtual reality. These 

results were presented at international events like Rio Oil & Gas Expo and 

Conference, in 2006, and SIAEM, in 2004. Through the simulation of basic 

operations, as ore transport to the plant, and with the aid of the most advanced 

software tools available, it was verified how the data could be easily obtained, and 

how these technologies could be improved – it is already possible to integrate some 

mining and oil industry aspects – with a quite favorable forecast for its future use in 

several applications in the mining and petroleum industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho estuda o gerenciamento de informações para as empresas dos 

setores de mineração e de petróleo. Para tanto se analisa a chamada CVM – Cadeia 

de Valor Mineral (desenvolvida em pesquisas anteriores, conforme é explicado mais 

adiante) e se define a CVP – Cadeia de Valor de Petróleo – um diagrama que 

relaciona as atividades que compõem a indústria do setor. A idéia é a elaboração de 

um modelo de gerenciamento de informações, baseado em avançados recursos 

computacionais disponíveis no mercado. Prevê-se com isso a geração, o fluxo e a 

visualização de informações claras e precisas, para facilitar a tomada de decisões 

dentro das empresas de mineração e de petróleo. Em seguida faz-se o mapeamento 

dessas atividades por meio de técnicas modernas, partindo do nível mais geral para o 

mais detalhado. 

 

Esta pesquisa aproveita a experiência adquirida pelo autor no desenvolvimento 

de sua dissertação de mestrado (AZEVEDO, 2002). Apesar de não ser seu objetivo 

principal, aquele trabalho apontou ferramentas modernas que podem facilitar em 

muito o gerenciamento de informações, através da visualização de dados em tempo 

real e com uso de ícones e desenhos tridimensionais que podem simular, com o 

máximo realismo possível, o que acontece, ou o que poderia acontecer, em uma 

mina. 

 

1.1 Justificativa 

 

As empresas de mineração e petróleo, dado seu caráter de produção primária, 

não são completamente atendidas, quanto à necessidade de uma gestão integrada, 

com os sistemas de gerenciamento existentes no mercado hoje, quando tenta-se 

voltá-los para as atividades mais específicas dessas empresas, como pesquisa, 

produção etc. Na verdade elas já vem usando com sucesso esses sistemas (ERP) para 

a gestão de aspectos mais comuns a diferentes empresas, como controle de estoque, 

recursos humanos etc. Assim, o desenvolvimento de um modelo de integração de 

informações para suas atividades mais específicas poderá gerar maior 
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competitividade para esses setores no mercado nacional e internacional. Os recentes 

avanços em software e hardware em geral são notáveis, e tornam possíveis soluções 

que antes simplesmente inexistiam. As empresas podem, por meio da Internet e 

intranet, e com sofisticados sistemas de proteção de dados, manter um eficiente fluxo 

de informações à distância, acessando dados, fechando negócios, participando de 

reuniões e tomando decisões.  

 

Estudos (HARRISON; RITTER, 2001) mostram que empresas petrolíferas do 

chamado downstream (refino e distribuição) podem aumentar seus lucros por barril 

em até U$ 0,50 (empresas hoje operando em níveis médios de eficiência) ou em até 

U$ 1,00 (empresas com níveis de eficiência menores), através do bom uso destas 

ferramentas. É razoável admitir que se consiga ganhos equivalentes para o upstream 

(exploração e produção). 

 

Resumindo, os principais aspectos que destacam a importância desse estudo 

são a visualização, a padronização e a integração da informação, para facilitar as 

tomadas de decisão e a gestão das indútrias dos setores pesquisados. Dada a 

crescente importância dos aspectos relacionados ao meio ambiente, este também é 

levado em conta em todo o trabalho. 

 

1.1.1 Visualização da informação 

 

A melhor visualização da informação permite um melhor conhecimento e o uso 

mais racional dos recursos naturais, por meio de definições mais precisas das áreas a 

serem exploradas. Isto é particularmente relevante para informações normalmente 

difíceis de se visualizar, como modelos geológicos e comparações simultâneas entre 

diversos parâmetros. Além disso, a aderência a códigos e leis, como o código JORC 

ou o próprio Código de Reservas da PETROBRAS, seria mais fácil, pois tanto estes 

como as informações da mina relacionadas a eles estariam mais acessíveis, 

facilitando auditorias. 
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1.1.2 Padronização da informação 

 

Obter-se uma ferramenta padronizada e simplificada para se chegar a um 

planejamento eficiente, seja de uma lavra de mina, seja na exploração e produção de 

petróleo, pode significar um grande avanço para estes setores, pela possível redução 

de custos, aumento da segurança e prevenção de falhas de todo o processo. Por ser 

padronizada, ela poderá ser estudada nas escolas e empresas, e posta em prática com 

muito mais facilidade. Pode-se citar como exemplo a tendência que se verifica nas 

indústrias em geral de terceirização de todas as atividades que não são o foco central 

ou a fonte principal de lucro de cada empresa. Isso porque é mais fácil gerenciar o 

que se conhece bem, e é difícil gerenciar muitas coisas diferentes ao mesmo tempo.  

 

A exploração de folhelhos, realizada pela PETROBRAS em São Mateus do Sul 

(PR), por exemplo, é quase inteiramente terceirizada e executada por diversas 

empresas, o que gera grande variedade de tipos de arquivos e dificuldade de 

comunicação. Assim, conseguir gerenciar todas essas diferentes fontes de informação 

de modo padronizado seria muito útil para essas empresas, facilitando o intercâmbio 

dessas informações. Se for adotada uma padronização em empresas diferentes 

(fornecedoras, empresas terceirizadas ou clientes), elas poderão manter relações de 

compra e venda de produtos e serviços (e-business) com muito mais agilidade, 

operando através de um sistema único. Assim, o próprio sistema poderá restringir a 

realização de operações incorretas, como a venda de produtos inexistentes no estoque 

por exemplo, aumentando em muito a segurança das operações. 

 

1.1.3 Integração da informação 

 

A idéia de estudar as áreas de mineração e petróleo de modo integrado tem 

razões relacionadas tanto às suas origens acadêmicas como a tendências futuras. O 

curso de engenharia de minas da Universidade de São Paulo, por exemplo, desde sua 

criação, sempre procurou preparar profissionais para atuarem também na área de 

petróleo. Muitas vezes a exploração e a produção de petróleo são consideradas como 

atividades de mineração. Entretanto, há diferenças importantes entre as duas áreas. O 
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petróleo não é um mineral, embora seja considerado um mineralóide, e seu estado 

fluido faz com que sua exploração seja bem diferente da grande maioria dos bens 

minerais (sólidos).  

 

Assim, estas áreas foram se afastando e permitindo até a criação de cursos 

específicos de engenharia de petróleo, como ocorreu no próprio PMI. Sua 

exploração, entretanto, é muito semelhante à da água mineral e à do sal (em alguns 

casos), que são atividades foco dos engenheiros de minas. Além disso, a busca atual 

por fontes não convencionais de petróleo muitas vezes tem reaproximado as duas 

áreas, como no caso da exploração das areias betuminosas em Alberta, Canadá e na 

faixa do Rio Orinoco, Venezuela, e dos folhelhos pirobetuminosos em São Mateus 

do Sul, Paraná.  

 

Para o setor acadêmico também seria interessante essa integração, pois se 

poderia transitar mais facilmente entre as áreas de mineração e petróleo, e se estudar 

e realizar pesquisas de modo mais integrado. Por serem abertos ao público, seus 

resultados podem ser adotados pelas empresas a um custo relativamente baixo, sem 

que estas precisem se submeter a contratos de exclusividade ou ficarem dependentes 

de fornecedores para seu uso – como às vezes acontece com soluções privadas 

semelhantes, o que hoje desestimula seu uso por parte destas empresas. 

 

1.1.4 Meio ambiente 

 

Um dos aspectos que mais têm atraído a preocupação da humanidade é o 

ambiental. Os setores de mineração e petróleo produzem uma grande interferência no 

meio ambiente. Os benefícios na melhoria da qualidade do gerenciamento de 

informações podem significar menores agressões à natureza. O motivo está no fato 

de as equipes criadas para a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) serem costumeiramente multidisciplinares, 

e lidarem com informações muito diversas. Por isto há uma grande necessidade hoje 

de se melhorar a comunicação entre essas equipes, permitindo uma melhor avaliação 

dos impactos. 
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1.2  Objetivos do Projeto 

 

 Este projeto prevê um estudo geral de todo o processo de gerenciamento de 

informações em mineração e petróleo, mas como ênfase específica no setor de lavra. 

Procura-se comprovar que, além da indústria da mineração, a indústria do petróleo 

poderá aproveitar os mesmos conceitos de integração de informações, desde que 

respeitadas as características intrínsecas de cada área. O objetivo principal deste 

trabalho é desenvolver um modelo de Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI), 

buscando uma melhoria na visibilidade e no fluxo de informações da cadeia 

produtiva de recursos naturais, mais especialmente nos setores de mineração e de 

petróleo. Visando atender à demanda de informações necessárias para a eficiência 

operacional de um SGI, além da melhoria na qualidade da tomada de decisões, os 

objetivos secundários almejados por este projeto são os descritos a seguir. 

 

- Estudar e adaptar o diagrama recentemente desenvolvido no LAPOL para a 

Cadeia de Valor Mineral (CVM). 

- Desenvolver o conceito da Cadeia de Valor do Petróleo (CVP). 

- Mapear as atividades principais de criação de valor em mineração e petróleo. 

- Pesquisar o uso de ferramentas computacionais modernas – e sugestões para 

seu aprimoramento – para as diversas atividades envolvidas, incluindo o uso 

de realidade virtual. 

- Garantir a aplicabilidade do SGI, por meio de um estudo de caso, criando-se 

um roteiro de implantação desse sistema nas empresas, validando-o e 

ajustando-o junto a profissionais experientes dos setores envolvidos. 

- Divulgar, junto ao meio acadêmico, às empresas e aos profissionais, o 

modelo desenvolvido, por meio de publicações científicas, de modo a facilitar 

o seu aproveitamento. 

 

Detalhando um pouco mais estes objetivos, pode-se dizer que o projeto aqui 

proposto procura integrar, em empreendimentos de mineração e petrolíferos, as 

informações referentes às atividades de exploração e produção (sistemas de 
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rastreamento de informações) com os sistemas de planejamento dessas atividades. 

Além disso, este trabalho tem como foco secundário facilitar a integração destes dois 

sistemas citados com os sistemas de gestão financeira e administrativa: ERP – 

Enterprise Resources Planning (Planejamento de Recursos Empresariais), de acordo 

com pesquisa anterior realizada no LAPOL (MASTRELLA et al, 2002). 

 

Visa-se criar um sistema global e flexível para melhorar a comunicação entre 

as mais variadas ferramentas computacionais de automação e de controle de 

processos, para permitir que dados gerados em diferentes softwares sejam vistos e 

analisados por profissionais de todas as atividades da cadeia produtiva. Deste modo, 

procura-se eliminar as chamadas “ilhas de informação”, que são conjuntos de 

informações isoladas e estão diretamente relacionadas às dificuldades existentes hoje 

em se intercambiar dados de diferentes origens. 

 

Este trabalho busca secundariamente estudar o uso de realidade virtual (RV), 

sugerindo, a partir do exemplo específico de aplicação estudado, uma futura 

integração entre a tecnologia de informação e a simulação em computador de todo 

um empreendimento mineiro ou petrolífero, incluindo exploração, produção, 

tratamento, transporte, refino, comercialização e impacto ambiental associado. Deste 

modo, vê-se a RV como uma importante ferramenta para o SGI. Entretanto, o 

objetivo do trabalho referente à RV é apenas estudar seu uso, visto que o foco 

principal da tese está relacionado aos modelos de fluxos de informação, definindo 

quais informações devem ser usadas em cada atividade. 

 

Poder-se-á, ainda, em uma etapa posterior, fazer uso de uma comunicação 

eficiente, via Internet, através de uma conexão segura, o que poderá ser possível 

investindo-se em tecnologia da informação (intranet, dados criptografados etc.). Por 

este meio, o acompanhamento da operação da mina poderá ser feito de qualquer 

parte do mundo. Esta comunicação, obviamente, poderá ocorrer nos dois sentidos, 

isto é, um engenheiro de planejamento, ao obter as informações que deseja, pode 

imediatamente fazer correções no próprio modelo e enviá-las, por exemplo, 

diretamente para o operador de um determinado caminhão.  
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Quanto à revisão bibliográfica, procura-se verificar o estado da arte dos 

aspectos estudados e confirmar a originalidade do tema proposto, propondo-se um 

avanço a partir do que já existe. 

 

1.3  Aspectos Críticos nos Setores de Mineração e Petrolífero 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias e de novos métodos para o 

planejamento da prospecção e da produção de petróleo torna cada vez maior a 

quantidade de informações exigidas para a tomada de decisões gerenciais. Na 

mineração em geral não é diferente. O planejamento de lavra, por exemplo, pode ser 

considerado hoje como uma atividade de grande complexidade, pela dificuldade em 

se controlar e estimar todas as variáveis da operação. Analisando as diversas 

atividades relacionadas à mineração e ao petróleo, observa-se algumas dificuldades 

críticas referentes a elas, que são: 

 

- a velocidade insuficiente de atualização de informações; 

- a falta de precisão dos dados obtidos (em particular a incerteza geológica); 

- a dificuldade de se lidar com a grande quantidade de informações envolvidas 

em uma tomada de decisão; 

- as dificuldades de comunicação. 

 

Velocidade de atualização de informações – a todo instante podem aparecer 

dados novos sobre custos, mercado, estratégias da empresa etc. O avanço normal da 

lavra faz com que também seja necessário atualizar-se os modelos topográficos 

referentes às frentes de lavra. Estas informações precisam ser enviadas 

constantemente aos responsáveis pelo planejamento, e nem sempre é possível se ter 

um controle adequado das mesmas. Os softwares de mineração utilizados hoje em 

planejamento não contêm informações, por exemplo, sobre manutenção e recursos 

humanos disponíveis. Outros exemplos de onde se necessita dessas atualizações são: 

 

- mapeamento geológico e topográfico; 
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- movimento e disponibilidade de pessoas, caminhões e demais equipamentos; 

- as quantidades de material produzido, por tipo litológico, parâmetros de 

qualidade etc., em relação às metas traçadas; 

- os acidentes e demais imprevistos. 

 

Precisão dos dados obtidos – muitas vezes, devido às necessidades urgentes em 

obtê-los, não é possível gerá-los com o cuidado necessário. Outras vezes, mesmo 

havendo tempo hábil, o que não há é uma visão integrada daqueles dados, o que 

contribui para o aumento de sua imprecisão. Além disso, há a imprecisão inerente à 

interpretação geológica, a flutuação do preço do petróleo e incertezas políticas. 

Algumas vezes a imprecisão em um aspecto justifica outras imprecisões. Por 

exemplo, não adianta gerar uma superfície digital do topo de um reservatório com 

precisão milimétrica se a interpretação geológica dele tem margem de erro superior a 

dez metros. Isso mostra que é necessário se definir prioridades para a redução das 

imprecisões. Na maioria das empresas se considera, normalmente, que o maior 

objetivo é maximizar os lucros. Entretanto, as incertezas nos setores de mineração e 

petróleo são tão grandes que se propõe aqui considerar prioritária a minimização de 

riscos, que por sua vez poderá trazer os melhores resultados referentes a lucros. 

 

Grande quantidade de informações envolvidas em uma tomada de decisão – são 

informações de várias naturezas, oriundas de diversas fontes, como planejamento a 

curto e longo prazo, operação, parâmetros de qualidade etc. (BAZANTE, 2005). Elas 

emanam de dados que já podem ter sido gerados com imprecisão, conforme descrito 

acima, ocasionando uma delicada propagação de erros. Imaginar todas essas relações 

pode se tornar mais difícil conforme se aumenta o número de variáveis envolvidas. 

Visualizar problemas ou situações a serem melhoradas, como uma escavadeira mal 

posicionada, trajetórias dos caminhões ou filas, com a máxima abrangência e em 

tempo hábil para se fazer correções, muitas vezes é um desafio. 

 

Dificuldades de comunicação – profissionais de um setor de uma empresa 

freqüentemente não compreendem bem setores diferentes. Por outro lado, muitas 

vezes o responsável pelo planejamento precisa observar e comunicar aos setores 
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apropriados as falhas verificadas e as correções a serem feitas. Às vezes essa 

comunicação não é possível com a rapidez desejada, ou não é transmitida de maneira 

suficientemente clara, devido à existência de diferentes formatos de armazenamento 

de dados, que precisam ser lidos por diferentes programas de computador. Quanto 

menos conhecimento um profissional tiver sobre um assunto, mais clara precisa ser a 

informação transmitida para ele. 

 

Exemplificando estes aspectos apresentados, pode-se citar o planejamento de 

lavra de curto prazo, em que é necessária a disponibilidade de informações rápidas 

sobre a mina (MASTRELLA et al, 2002). Pôde-se verificar, na mina estudada na 

dissertação de mestrado deste autor, a possibilidade de se lidar com tabelas em que 

custos de manutenção de caminhões são apresentados. Este tipo de tabela pode ser 

bem detalhado e pode ser suficiente para se administrar a manutenção destes 

veículos. Quando se quer analisar o desempenho dos caminhões – consumo, desgaste 

de peças etc. – concomitantemente com seus custos de manutenção, a complexidade 

aumenta um pouco, mas ainda é possível elaborar gráficos, planilhas e tabelas 

comparativas que permitem estabelecer relações entre o plano de manutenção e o 

desempenho de cada caminhão.  

 

Imagine-se agora que seria interessante a comparação do desempenho dos 

caminhões com o tipo de material que estes estão transportando, além de sua 

trajetória, condições do piso sobre o qual se move, velocidade, operador e datas de 

suas últimas paradas para manutenção. Quanto maior é a quantidade de variáveis a 

serem observadas simultaneamente, mais difícil é sua análise porque, antes disso, 

mais difícil é a visualização da situação e, conseqüentemente, dos problemas 

inerentes ao gerenciamento dos caminhões. Este exemplo pode estender-se a diversos 

outros processos a serem observados dentro de uma visão integrada, como, por 

exemplo, à situação de operação de um britador primário em relação à granulometria 

do material que recebe, taxa de enchimento, manutenção etc. 

 

Resumindo e analisando o que foi apresentado, o problema fundamental a ser 

abordado por este trabalho, em busca de soluções, é a falta de organização e de 
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padronização nos dados utilizados como fonte de informação para a produção nos 

setores estudados. 

 

1.4 Solução Apresentada 
 

Com base no que foi exposto no item anterior, a solução proposta é, portanto, 

integrar essas informações em um único modelo, seja ele esquemático, por meio do 

método denominado IDEF0, que é explicado no Capítulo 2, seja virtual. Essas 

informações devem estar disponíveis na tela de um computador, inteiramente ou 

parcialmente, de acordo com o perfil do usuário que as estiver acessando. No modelo 

esquemático, ter-se-ia inicialmente um desenho com as atividades mais gerais desse 

modelo. Clicando sobre as atividades mais gerais, estas se desdobrariam em 

atividades cada vez mais específicas, até se atingir o nível de detalhamento desejado. 

Do mesmo modo, no modelo virtual apareceria inicialmente uma vista geral de toda 

uma região de exploração e produção de petróleo, tal como uma foto aérea, mas com 

a possibilidade de ser manipulada em três dimensões. Gera-se, assim, um repositório 

único e central de dados com acesso gráfico. 

 

Navegando por esse modelo, obtém-se informações mais atuais de diversos 

objetos ou locais apontados na tela com o cursor. As informações, quando 

disponíveis, podem ser atualizadas em tempo real. A posição de caminhões e 

escavadeiras, por exemplo, pode ser obtida via GPS – Global Positioning System, ou 

Sistema de Posicionamento Global, que obtém coordenadas de qualquer ponto da 

superfície terrestre por meio de satélites – e atualizada continuamente no modelo 

virtual. A qualidade do material produzido, como teores etc., pode ser fornecida por 

amostradores automáticos e instantâneos, com os resultados sendo também enviados 

diretamente à tela do computador onde está o modelo. Assim, pode-se verificar como 

a realidade virtual pode suprir algumas das deficiências do planejamento. 

 

Como uma ponte entre os dois setores estudados, fez-se um estudo de caso 

envolvendo ambos: obtenção de óleo a partir da lavra de folhelhos. Para este caso 

específico, as informações fundamentais a serem observadas são as referentes à 

qualidade do minério (especialmente teores de óleo e de enxofre e friabilidade), à 
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topografia e à quantidade de material produzido. Como a análise de todos os 

processos envolvidos neste estudo de caso seria inviável e muito extensa, focou-se 

em especial a seqüência de lavra, por estar diretamente relacionada às informações 

fundamentais citadas, e por apresentar mais problemas de organização de 

informações do que outros setores, como o tratamento do minério. 

 

O presente trabalho foi idealizado e desenvolvido em conjunto com o Projeto 

de Pesquisa Gerenciamento Integrado da Cadeia de Valor Mineral, também 

conhecido como Projeto ERP-CVM (Enterprise Resources Planning - Cadeia de 

Valor Mineral), coordenado pelo Prof. Giorgio de Tomi, que também foi o orientador 

de mestrado do autor deste trabalho, no Laboratório de Planejamento e Otimização 

de Lavra (LAPOL), do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo (PMI) 

da Universidade de São Paulo (USP). Complementando o Projeto ERP-CVM, que 

busca criar e adaptar um sistema de gerenciamento de informações, produção e 

competências para as empresas do setor mineral, esta tese faz a extensão destes 

conceitos, apresentando novas ferramentas, por meio de uma análise comparativa e 

de um desenvolvimento de modelos, não apenas para o setor de mineração, mas 

também para o de petróleo. Um dos principais diferenciais nesse trabalho é o uso da 

técnica IDEF0, descrita no capítulo seguinte, que permite um aumento significativo 

da organização da informação em um sitema. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta revisão da literatura compreende os aspectos envolvidos nesse trabalho, 

como a tecnologia e o gerenciamento de informações, a realidade virtual e os setores 

de mineração e petrolífero. Nem todos os conceitos utilizados nesse trabalho estão 

nesse capítulo, pois alguns, como o da CVP (Cadeia de Valor de Petróleo), foram 

desenvolvidos ao longo do próprio trabalho. 

 

2.1 Definições Básicas 

 

Um sistema de informações pode ser definido tecnicamente como um conjunto 

de componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e distribui 

informação para dar suporte à tomada de decisão e ao controle da organização. Além 

de apoiar, coordenar e controlar a tomada de decisão, os sistemas de informação 

também podem ajudar os gerentes e demais trabalhadores a analisar problemas, 

visualizar assuntos complexos e criar novos produtos (LAUDON; LAUDON, 1999). 

 

Sendo assim, definimos que Informação se refere aos dados moldados de uma 

forma significativa e útil para os seres humanos. Dados, por sua vez, são sucessões 

de fatos brutos (números em tabelas, por exemplo) representando eventos de 

organizações ou ambientes físicos em geral, antes de serem organizados de uma 

forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. 

 

Em um sistema de informações, a entrada captura ou coleta dados brutos de 

dentro da organização ou de seu ambiente externo, o processamento converte essa 

entrada de dados brutos em uma forma mais significativa, a saída transfere a 

informação processada às pessoas ou atividades onde ela será usada e a avaliação 

(feedback) é a saída devolvida aos membros apropriados da organização, para ajudá-

los na avaliação ou na correção da fase de saída, conforme Figura 1 (LAUDON; 

LAUDON, 1999).  
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Figura 1: Estruturação de um sistema de Informação. 

Fonte: LAUDON; LAUDON, 1999. 
 

Pela estruturação de um sistema de informações é possível criar um Sistema de 

Gerenciamento da Produção, que é um sistema para apoio a tomada de decisões 

táticas e operacionais, para que sejam atingidos os objetivos estratégicos da 

organização. Este pode ser composto por uma suíte de módulos em ambientes de 

rede, o que permite a instalação de uma arquitetura totalmente distribuída, definindo 

regras de negócio na busca de soluções referentes à relação entre cliente e servidor. 

A versão brasileira de um sistema como este deve estar totalmente adaptada à 

legislação contábil e fiscal deste país, possibilitando a rápida atualização em casos de 

alteração. As principais etapas na exploração e na produção de bens minerais podem 

ser divididas em três componentes, descritos a seguir (LAUDON; LAUDON, 1999). 

 

- Seqüência de atividades de exploração e produção – pesquisa, extração, 

transporte, estocagem, transformação, venda e logística de entrega. Essas são 

as atividades que geram lucros para as empresas. Aqui se aplicam os sistemas 

de rastreamento de informações. 

- Contribuição intelectual deste processo – representada pelas tomadas de 

decisões a respeito das diversas etapas seqüenciais de produção. Aqui são 

aplicados os sistemas informatizados de planejamento. 
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- Inter-relações supervisionadas por sistemas de gestão, do tipo Enterprise 

Resources Planning (ERP), que se referem a atividades mais comuns a todas 

as indústrias, e que não fazem parte diretamente do conjunto do primeiro 

item. Como exemplos pode-se citar as atividades de manutenção e de 

recursos humanos. 

 

Os dois primeiros componentes formam o que se pode chamar de “Cadeia de 

Valor Mineral” (CVM), no caso da mineração, ou “Cadeia de Valor de Petróleo” 

(CVP), no caso do petróleo. Esta divisão dos setores estudados nestes três 

componentes é fundamental para a estruturação deste projeto, pois a necessária 

organização de dados e informações partirá desta classificação. Isto está representado 

pelo diagrama da Figura 2 (modificada de CEOTTO; DE TOMI, 2002), chamado de 

“Duplo T” e que foi desenvolvido pelo Projeto ERP-CVM. 

 

 

Figura 2: O Duplo T. 
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2.2 A Gestão da Informação nos Setores Mineral e Petrolífero 

 

Atualmente, diversas empresas de diversos setores têm investido em sistemas 

de qualidade (ISO 9000), gestão ambiental (ISO 14000), segurança (NOSA, Dupont) 

e gestão de produção e informação (ERP-Enterprise Resources Planning). Este 

último, inclusive, vem para unificar os anteriores. Chega-se a gastar milhões de 

dólares em suas implantações (especialmente em empresas grandes, como a 

PETROBRAS) que, direta ou indiretamente, geram maior produtividade e menores 

gastos relativos. No Brasil a década de 90 e o início do século XXI, muito pela 

própria abertura de mercado, foram marcados por um crescente interesse nesses 

setores, o que veio melhorar a qualidade dos produtos disponíveis no mercado. 

 

Nas áreas de mineração e de petróleo surgem certas inadequações quando se 

procura implementar sistemas de gerência de informação e de produção, partindo dos 

que já existem em uso em outras áreas (CORRÊA; GIANESI; CAON, 1997). Um 

dos motivos é a ausência de fornecedores principais nessas áreas, visto que todos 

estes sistemas em uso assumem esta existência. Segundo Muscat (1987), podemos 

classificar produtos em quatro grandes áreas ou em um arranjo destas: manufatura, 

transporte, suprimento e serviço. Dessa forma: 

 

- manufatura é um processo de transformação de estado para o produto final, 

tangível (exemplos: indústria automobilística, indústrias metalúrgicas em 

geral etc.); 

- transporte é um deslocamento de produtos (exemplos: empresas de mudança, 

de transporte público etc.); 

- suprimento é a disponibilização de uma série de bens de consumo (exemplos: 

supermercados, postos de gasolina etc.); 

- serviço é a comercialização de conhecimento, que é intangível (exemplos: 

empresas de consultoria empresarial, consultórios médicos etc.). 

 

Não é fácil posicionar os setores aqui pesquisados em qualquer dessas quatro 

grandes áreas, pois neles existe um pouco de cada uma dessas áreas. Entretanto, a 
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mineração e o setor petrolífero estariam mais próximos de uma manufatura, pois, 

através de diversos processos, minerais são transformados e concentrados para se 

adequarem aos requisitos do mercado, e o petróleo é refinado com o mesmo objetivo. 

Nos sofisticados sistemas de distribuição de produtos de mineração, e de petróleo e 

derivados, está visível também a área de transporte, embora esta não faça parte desse 

trabalho, no âmbito da distribuição de petróleo e derivados.  

 

Em ambos os casos (mineração e petróleo) os fornecedores aparecem de 

maneira secundária no processo, pois o fornecedor principal é a natureza. Isso vai de 

encontro às premissas de uma manufatura, pois não existe somente uma 

transformação de produtos: a extração do minério ou mineralóide – caso do petróleo 

– é necessária para a sua posterior transformação. Essa extração só pode ser feita 

onde há uma jazida, o que limita enormemente a flexibilidade da escolha do local a 

ser explorado. Isto leva as empresas à instalação de empreendimentos em locais 

muito desfavoráveis técnica e economicamente, como fundo de oceanos, geleiras ou 

florestas. 

 

A colocação da natureza como fornecedora principal também inviabiliza as 

premissas dos sistemas de gestão de produção e de informações, pois tais sistemas 

assumem que sempre existem diversos fornecedores competindo entre si e um fluxo 

contínuo, uniforme e inesgotável de insumos para a produção. Nenhuma dessas 

premissas pode ser aplicada aqui. A extração pode ser diretamente afetada pelo 

clima, e jazidas diferentes podem apresentar características extremamente diversas 

entre si, ainda que atendam à exploração de um mesmo bem mineral. Na verdade, em 

uma única jazida podem ser encontradas diferentes características, não existindo 

uniformidade ou homogeneidade. Além disso, sua vida útil é limitada (variando em 

função de avanços tecnológicos no tratamento de minérios e na recuperação de 

petróleo, das condições de mercado etc.). 

 

Uma diferença importante entre os dois setores estudados é que no caso do 

petróleo os custos são, em geral, muito maiores. Isto obriga as empresas a investirem 

mais em organização, pela responsabilidade e importância do investimento. A 
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PETROBRAS, por exemplo, que é a principal empresa petrolífera brasileira, já 

investe há muito tempo na formação interna de seus funcionários e em padronizar e 

orientar a realização de seus trabalhos. Ela, portanto, apresenta condições muito 

favoráveis à implantação desta tecnologia, na parte que envolve padronização e 

organização das informações. Como se trata de uma empresa de ampla influência no 

setor petrolífero brasileiro, um sistema de gerenciamento de informações adotado por 

ela pode rapidamente ser seguido pelas demais empresas da área. 

 

2.3 O Método IDEF0 

 

Criado entre os anos 70 e 80, para a Força Aérea Americana, o Integration 

Definition Method 0 (IDEF0) é um método de mapeamento de informações e de 

processos usado quando se precisa de uma organização extrema no fluxo de 

informações de um sistema (KNOWLEDGE BASED SYSTEMS, 2006). Consiste 

em uma representação gráfica de um conjunto de atividades interligadas, onde cada 

atividade possui uma entrada, uma saída, um mecanismo e um controle, conforme a 

Figura 3, apresentada para ilustrar estes parâmetros. A entrada é um conjunto de 

informações que servirão de base para a execução da atividade. A saída são as 

informações resultantes da atividade. O mecanismo é quem ou o quê executa a 

atividade (software, máquinas, equipes etc.). O controle são as regras e restrições 

para a execução da atividade (manuais de procedimentos etc.). 

 

Figura 3: Padrão de representação de atividades no método IDEF0. 

 

Cada atividade pode ser subdividida em quantas outras se queira, até que se 

atinja o nível de detalhamento desejado, como se procurou representar na Figura 4, 

atividade

mecanismo

saídaentrada

controle
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onde a atividade A é subdividida nas atividades A1 e A2. É importante que essa 

representação comece com as atividades mais gerais como, por exemplo, uma única 

atividade que represente todo o conjunto. Em seguida várias outras representações 

devem ser criadas, com um nível de detalhamento cada vez maior.  

 

Figura 4: As subdivisões das atividades no IDEF0. 

 

Assim, cada vez que alguém desejar conhecer ou analisar o sistema, ou parte 

dele, poderá começar pela representação mais geral e seguir vendo as suas 

subdivisões até encontrar, por exemplo, uma atividade de seu interesse específico. 

Desse modo, poder-se-á compreender melhor a importância e o papel daquela 

atividade específica dentro do conjunto. Essa melhor compreensão de um sistema de 

informações permite também que se identifique problemas e soluções para os 

mesmos com mais facilidade. 

 

Assim, após a criação das representações de um determinado sistema de 

informações (chamada de Modelo Atual ou AS-IS), pode-se criar uma outra versão 

dessas representações, contendo correções e melhorias que sirvam para futuras 

implementações (Modelo Futuro ou TO-BE). Quando aplicado em empreendimentos 
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novos, como para o projeto de abertura de uma nova mina ou para a exploração de 

um novo campo de petróleo, em geral ainda não se tem o Modelo Atual.  

 

Desse modo, já se começa pela execução do Modelo Futuro. Isto torna o 

processo mais complexo, por não ter um ponto de partida, mas permite melhores 

resultados, por não se ter que lidar com mudanças no modo de trabalho das equipes e 

com resistências a essas mudanças.  

 

Não se observou na literatura qualquer exemplo de aplicação deste método na 

mineração ou na indústria petrolífera. Entretanto, em consultas a empresas que 

prestam serviços ao setor de mineração, como a Datamine, observou-se que já houve 

aplicações semelhantes, embora ainda não tenham sido formalizadas cientificamente. 

Estas experiências consideraram o uso de IDEF0 como ferramenta de mapeamento 

de processos.  

 

Elas foram avaliadas e utilizadas como referência para este estudo, que 

procurou estender essa técnica para além do mapeamento: para a criação de modelos 

SGI (Sistemas de Gerenciamento Integrado). Quanto à indústria petrolífera, não se 

verificou qualquer aplicação. Em conversas com o gerente de tecnologia de 

informação da PETROBRAS, Francisco Aquino, este explicou que já havia tido 

interesse no assunto, mas ainda não havia tentado implementar essa técnica por falta 

de disponibilidade de pessoal e de tempo. 

 

2.4 Outras ferramentas úteis para a gestão de informações 

 

Uma técnica que pode auxiliar, como uma etapa intermediária, na criação 

destes modelos, é a chamada técnica do Brown-paper (MOULTRIE, 2007). Esta 

técnica consiste em se desenhar, em uma grande folha de papel, todas as atividades 

mapeadas, representando-as por retângulos interligados por setas. Também são 

representadas por retângulos todas as informações de entrada e saída de cada 

atividade. Sobre estes são coladas versões impressas de arquivos que contém cada 



32 

 

informação citada. A demora na obtenção de cada informação para preencher o 

Brown-paper é anotada, bem como a eventual impossibilidade de obtenção.  

 

Em seguida é realizada uma discussão sobre esse modelo intermediário gerado, 

com os profissionais responsáveis por cada atividade. Estes profissionais, então, 

escrevem sobre essa folha, em vermelho, suas preocupações ou discordâncias 

referentes ao modelo. Alternativamente, pode-se utilizar adesivos para incluir essas 

observações, com cores diferentes conforme o aspecto abordado. A seguir 

recomenda-se fazer uma análise desse modelo, seguindo a seguinte seqüência: 

preocupações, problemas, desafios e soluções. 

 

Outro exemplo de ferramenta poderosa para a geração de sistemas e modelos 

como esses é a UML (Unified Modeling Language). Trata-se de uma linguagem de 

modelagem não proprietária de terceira geração (VISUAL-PARADIGM, 2007). A 

UML não é um método de desenvolvimento, o que significa que ela não define 

seqüências de procedimentos ou como projetar um sistema, mas ela auxilia na 

visualização de um desenho e na comunicação entre objetos. Basicamente, a UML 

permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em diagramas 

padronizados. Junto com uma notação gráfica, a UML também especifica 

significados, isto é, semântica, independente dos processos que se deseja modelar. 

 

É importante distinguir entre um modelo UML e um diagrama (ou conjunto de 

diagramas) de UML. O último é uma representação gráfica da informação do 

primeiro, mas o primeiro pode existir independentemente. A UML permite 

especificação, documentação, visualização e desenvolvimento de sistemas orientados 

a objetos. Sintetiza os principais métodos existentes, sendo considerada uma das 

linguagens mais expressivas para modelagem de sistemas orientados a objetos. Por 

meio de seus diagramas é possível representar sistemas de softwares sob diversas 

perspectivas de visualização. Facilita a comunicação de todas as pessoas envolvidas 

no processo de desenvolvimento de um sistema, como gerentes, coordenadores, 

analistas e desenvolvedores, por apresentar um vocabulário de fácil entendimento.  
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2.5 Relações Setoriais nas Empresas de Mineração e Petrolíferas 

 

A área técnico-gerencial dessas empresas, em geral, não tem acompanhado os 

diversos avanços na área de sistemas de gestão. Milhões de dólares são gastos em 

consultorias de Enterprise Resources Planning, porém normalmente não existe 

alocação de verbas para o desenvolvimento específico da gestão integrada de 

informações da área técnica. Em mineração ou produção de petróleo, o fluxo de 

informações entre os diversos setores produtivos deve permitir vislumbrar, com a 

máxima clareza possível, uma interdependência entre causa e conseqüência de cada 

possível ação proposta. Uma determinada ação pode gerar conseqüências 

importantes em muitos setores diferentes da empresa, interferindo no trabalho de 

pessoas que muitas vezes não estão cientes e sequer conhecem a natureza e as causas 

daquela ação. A falta de integração nessa atividade é um grande obstáculo à sua 

modernização. 

 

Como ilustrado na Figura 5, podemos definir seis grandes áreas técnicas em 

uma empresa de mineração: Lavra, Beneficiamento, Transporte, Pesquisa Geológica, 

Segurança e Meio-Ambiente. Observa-se nessa figura que todas essas áreas são inter-

relacionadas, e que o Meio-Ambiente e a Segurança, por sua importância, englobam 

todas as outras. Entretanto é comum que cada profissional tenha uma visão dedicada 

a sua área e com pouca ou nenhuma visão global do processo. Em uma versão dessa 

figura para o setor petrolífero, basta substituir as duas únicas áreas diferentes: 

produção em vez de lavra e refino em vez de beneficiamento, que também 

apresentam dificuldades de comunicação entre si. As semelhanças na estrutura destes 

dois setores (de mineração e de exploração e produção petrolífera) representam uma 

boa indicação da viabilidade de se abordá-los de modo unificado. 
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Figura 5: Modelo das relações setoriais na infra-estrutura da mina. 

Fonte: CEOTTO; DE TOMI, 2002. 

 

Existe uma forte “setorização” que isola o indivíduo da estratégia global. 

Observa-se que o aumento da competição entre as empresas tem despertado nestas o 

interesse por ferramentas que solucionem este problema. As gerências dos grupos 

responsáveis pelos empreendimentos mineiros muitas vezes não possuem 

engenheiros de minas em sua composição e têm pouco conhecimento da infra-

estrutura do empreendimento (CORRÊA; GIANESI, 1996). Podemos comparar 

grande parte dessas empresas com um corpo, onde o cérebro e os demais órgãos 

trabalham cada um conforme suas próprias regras, com pouca interação entre si. Um 

sistema de gerenciamento de produção, de informação e de competências vem 

justamente buscar um melhor fluxo de informações para que este corpo funcione da 

melhor maneira possível, promovendo uma integração entre todos esses “órgãos”, 

através da conscientização de seu papel e de sua importância para com o todo. 

Somente assim será possível melhorar o desempenho do empreendimento. 

 

Já a exploração e produção de petróleo (E&P) envolve dois sistemas gerais 

distintos. Um é o referente à jazida, onde o petróleo se encontra armazenado. Cada 

uma possui características exclusivas de armazenamento e fluxo de petróleo. O outro 
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se refere às estruturas artificiais, como poços, válvulas etc. (ECONOMIDES; HILL; 

ECONOMIDES, 1994). As diferenças entre estes sistemas se refletem na diversidade 

de profissionais envolvidos, aumentando a dificuldade de comunicação entre eles. O 

primeiro sistema está relacionado diretamente às engenharias de reservatórios e de 

acompanhamento e análise de poços de petróleo. O segundo se relaciona às 

engenharias de perfuração e de produção, que às vezes são reunidas sob a 

denominação de engenharia de poço. Para ilustrar o que foi exposto, a Figura 6 

mostra em verde as áreas da engenharia de petróleo mais voltadas ao sistema Jazida 

e, em amarelo, as mais voltadas ao sistema Estruturas Artificiais. 

 

 

Figura 6: Relação entre áreas de E&P (acima) e sistemas (entre parênteses). 

 

O fato de as empresas petrolíferas serem, em geral, de grande porte aumenta 

ainda mais essa dificuldade de comunicação. A PETROBRAS, por exemplo, em seu 

início, em outubro de 1953, funcionava, através de poucos departamentos técnicos e 

administrativos, inclusive sua diretoria, em diferentes prédios alugados no Rio de 

Janeiro, sem contar os setores regionais, em outros Estados, onde se realizavam 

pesquisas, prospecções e outras atividades de exploração (PIMENTEL, 1984). Nessa 

época, a empresa produzia 2.700 barris de petróleo por dia. Esta mesma empresa, 

hoje, é responsável pela produção de cerca de dois milhões de barris por dia (EIA, 

2007), e este crescimento trouxe desafios cada vez maiores de gestão, 

particularmente por haver poucas outras empresas de seu porte no mundo, para 

servirem como referência. 
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2.6 Realidade Virtual 

 

Quando o termo “Realidade Virtual” – que ao longo do texto será referido, por 

simplicidade, por “RV” – é citado, é comum imaginar-se cenas futuristas de ficção 

científica. Não são poucas, entretanto, as aplicações baseadas em métodos e técnicas 

de realidade virtual disponíveis atualmente. Pode-se encontrar variações delas em 

diversos campos, como treinamento militar, entretenimento e outros (CUNHA; 

SANTOS, 2001). 

 

Embora haja muitas outras definições, a RV pode ser melhor compreendida 

como “uma interação, uma interface homem-máquina de tecnologia avançada” 

(CUNHA; SANTOS, 2001). Nela se simula um ambiente realístico agindo sobre os 

sentidos do usuário – principalmente sobre a visão – mas sem necessariamente 

tentar-se convencê-lo de que ele está em outra realidade, como prevêem algumas 

outras definições. Esta é a definição adotada neste texto. Esta tecnologia agrupa 

meios através dos quais o usuário pode livremente visualizar, explorar, manipular e 

interagir com dados complexos em tempo real. Assim, os conceitos básicos 

relacionados à RV são imersão, envolvimento e interação (SGI, 2001). 

 

Por imersão entende-se a sensação de se estar dentro de um ambiente simulado, 

que pode ser obtida com o uso de capacetes de visualização, óculos 3D ou em salas 

com projeções nas paredes, teto e piso. O conceito de envolvimento está ligado ao 

grau de engajamento de uma pessoa com determinada atividade. O envolvimento 

pode ser passivo, como a leitura de um livro ou o acompanhamento de um programa 

de rádio ou televisivo, ou ativo, como duas ou mais pessoas participando de um jogo, 

ou uma ou mais delas jogando com um computador. A realidade virtual tem 

potencial para os dois tipos de envolvimento ao permitir a exploração de um 

ambiente virtual e ao propiciar a interação do usuário com um mundo virtual 

dinâmico. No que se refere à interação, considera-se a capacidade do computador em 

detectar as entradas do usuário e modificar instantaneamente o mundo virtual e as 

ações sobre ele (capacidade reativa). 
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Desta forma, em um ambiente sintético tridimensional gerado por computador, 

pode-se utilizar canais multi-sensoriais para romper, ou pelo menos minimizar, a 

barreira entre simulação e usuário, normalmente causada pelos mecanismos usuais de 

operação de computadores. A interface imersiva procura minimizar a barreira entre 

dados e usuário. A Figura 7 ilustra o que foi exposto. É importante salientar que, 

nessa figura, o computador riscado não indica, de modo algum, que este é inexistente 

ou desnecessário na interface imersiva. O que se quer mostrar é que ele se torna, de 

certo modo, “transparente”, ou seja, o usuário lida diretamente com os dados, quase 

não percebendo a presença física do computador. 

 

 

Figura 7: Comparação entre as interfaces imersiva e convencional. 

Fonte: SGI, 2001. 

 

2.6.1 Equipamentos disponíveis 

 

Existem diversos tipos de equipamentos para facilitar a interface entre 

computador e usuário, tais como descrito a seguir. As fotos das Figuras 2 a 7 foram 

obtidas de Cunha e Santos (2001). 

 

- Mouses especiais para interatividade, que são capazes de tornar o ambiente 

participativo, seguindo os movimentos executados pelo usuário em 3D. A 

Figura 8 ilustra um exemplo deste tipo de mouse. A diferença para um mouse 

comum é que este pode controlar um cursor (como uma seta, por exemplo), 

em uma projeção estereográfica, permitindo que se clique em qualquer ponto 
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do mundo virtual, inclusive podendo-se acessar menus e comandos do 

sistema de simulação. 

 

Figura 8: Exemplo de mouse para RV. 

 

- Joysticks 3D, que trabalham tanto sobre uma mesa como no ar, pois possuem 

um giroscópio e comunicação por rádio com o computador. Outros são 

capazes de medir a velocidade e a força que estão sendo aplicadas pelo 

usuário, para que a sensação de imersão seja mais ampliada. Estes 

dispositivos podem controlar objetos em três dimensões (Figura 9). 

 

Figura 9: Joystick 3D Gyro Point Desk. 

 

- Luvas para Realidade Virtual, que são dispositivos para detectar e medir, 

através de sensores, as flexões e abduções dos dedos. Os sensores podem ser 

mecânicos, ópticos ou híbridos. Estas luvas podem restringir o movimento 

das mãos, caso encostem-se a algum objeto virtual ou transmitir sensação 

térmica, caso este objeto virtual esteja mais quente ou mais frio que o 

ambiente (Figura 10). 
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Figura 10: Exemplo de luva para RV. 

 

- Capacetes (Figura 11), que podem ser estereoscópicos ou monoscópicos 

(gerando ou não imagens em três dimensões), binoculares ou monoculares 

(um ou os dois olhos estimulados) e opacos ou translúcidos (substituem ou 

complementam a realidade objetiva). Estes capacetes projetam imagens nos 

olhos de quem os utiliza, modificadas de acordo com o movimento de sua 

cabeça (detectado pelo próprio capacete) e de acordo com sua posição no 

mundo virtual (detectada por meio de anéis como o descrito a seguir). 

 

Figura 11: Exemplo de capacete. 

 

- Anéis eletrônicos (Figura 12), dispositivos que permitem a localização do 

usuário através de suas coordenadas 3D. Colocado no dedo de uma pessoa, 

este tipo de anel emite, através de ondas eletromagnéticas, as coordenadas 

com a posição da mesma, para que o sistema projete em seus olhos a imagem 

que ela veria se estivesse observando um mundo real. 
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Figura 12: Anel para RV. 

 

A união destes dispositivos pode gerar interações de diversas pessoas com um 

mesmo modelo virtual. Embora não estejam sempre presentes todos os dispositivos 

destacados acima, quanto maior a presença deles, melhor a interação que se gera 

(DERIGGI JR et al., 1998). Para as aplicações estudadas neste trabalho, entretanto, 

foram testados apenas equipamentos mais simples, como monitores de alta resolução 

de imagem e óculos 3D. A Figura 13 mostra um exemplo de óculos 3D (KOLKA 

YORDANOVA – PROJETOS DIGITAIS, 2007). Estes óculos funcionam através do 

escurecimento automático das suas lentes de maneira alternada e sincronizada com a 

alternância de exibição de imagem do monitor. Também foram utilizados óculos 

baseados na manipulação de luz polarizada para a geração de imagens com 

percepção visual em profundidade. Estes são apropriados para visualização 

estereoscópica com o uso de projetores do tipo Datashow. Explicações mais 

detalhadas do funcionamento destes equipamentos serão fornecidas mais adiante. 

 

 
Figura 13: Óculos 3D utilizados nesse trabalho. 

Fonte: KOLKA YORDANOVA – PROJETOS DIGITAIS, 2007. 
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2.6.2 Breve histórico e aplicações de RV de modo geral 

 

As aplicações baseadas na tecnologia de Realidade Virtual surgiram na década 

de 60, oriundas da necessidade de as forças armadas proverem treinamento para seus 

pilotos. Um ambiente virtual que simulasse situações reais minimizaria fatores de 

risco e custo ao mesmo tempo em que elevaria os níveis de eficiência no 

treinamento. Atualmente, a área militar ainda se utiliza desta tecnologia, cada vez 

mais aperfeiçoando os níveis de apresentação e interação de suas interfaces 

(CUNHA; SANTOS, 2001). 

 

O avanço das tecnologias de comunicação, informação e informática, todavia, 

ampliou sua utilização, possibilitando que outros campos do conhecimento também 

se beneficiassem, como, por exemplo, a educação à distância, onde esta aplicação 

ainda é foco de estudos, mas é muito promissora (DIZERÓ; VINCENTIN; KIRNER, 

1998), a área de negócios (através de maquetes virtuais, edificações, decoração de 

interiores etc.) e a da saúde (através de técnicas para mediar cirurgias em que o 

cirurgião se encontra espacialmente distante). 

 

Vidas humanas também podem ser preservadas através de treinamentos em 

ambiente virtual, uma vez que os treinandos somente passam a ter contato com o 

equipamento real após um período de simulações apropriadas. A Figura 14 mostra 

uma pessoa dirigindo um trator virtual, o que sugere como se poderia realizar um 

treinamento nesse ambiente (RESSLER, 1997 apud OLIVEIRA; VALERIO 

NETTO, 2001). Todos os dispositivos citados podem ser usados nessa simulação. 

Riscos de queda de aviões, de avarias em tanques e outros equipamentos de custo 

elevado, tornam-se reduzidos. Operações que requerem precisão também são muito 

facilitadas pelo uso de robôs, manipulados à distância através da RV (SGI, 2001 e 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE METALURGIA E MATERIAIS, 2000). 
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Figura 14: Test drive de um trator. 

Fonte: RESSLER, 1997 apud OLIVEIRA; VALERIO NETTO, 2001. 

 

O uso cada vez mais amplo de RV (MARTINS; KIRNER, 1997) faz com que 

seus dispositivos possam ser fabricados em quantidades crescentes, o que diminui 

seus custos e aumenta ainda mais a sua popularização. Além disso, tem-se difundido 

a adoção de soluções mais simples e portanto mais baratas, como o uso de telas de 

projeção bem menores e em menor número, e com menos processadores. Desse 

modo, em vez de se gastar cerca de U$ 4 milhões, como no caso da PETROBRAS, 

pode-se reduzir os custos para alguns milhares de dólares. Na área de mineração a 

sua utilização ainda é muito restrita, mas, como em outras áreas, sua tendência é de 

crescimento, graças aos avanços científicos e ao conhecimento cada vez melhor das 

aplicações e de suas possíveis vantagens (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

METALURGIA E MATERIAIS, 2000). Já na área de petróleo seu uso é bem mais 

difundido, dada sua maior disponibilidade de investimentos. 

 

2.6.3 Possibilidades para os setores estudados 

 

Para quais objetivos serviria um centro de imersão tridimensional com 

realidade virtual, no campo da mineração? Algumas possibilidades importantes 

(LAPOL, 2001): 

 

- controle e comando de uma mina a partir de uma sala; 

- desenvolvimento e projeto de planejamentos a partir de uma sala; 

- revisão e discussão conjunta de projetos; 
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- apresentações; 

- treinamento. 

 

Na área petrolífera já há muitas aplicações em uso, especialmente salas de 

realidade virtual para modelagem geológica, modelagem de fluidos e estudo de 

posicionamento de poços. Muitas outras aplicações estão sendo estudadas, e a 

recente criação de diversos cursos de Engenharia de Petróleo, em diversas partes do 

mundo, é uma indicação de que muitas pesquisas poderão ser conduzidas nessa área. 

 

No Departamento de Engenharia Naval da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo, por exemplo, estão sendo conduzidos importantes estudos nessa 

direção. Este departamento conta com um tanque de provas numérico (TPN). Trata-

se de um laboratório de simulação numérica baseado na utilização de computadores 

com grande capacidade de processamento, leva ao desenvolvimento de pesquisas 

bastante avançadas de realidade virtual, pois permite projeções estereográficas de 

alta qualidade. A linha de pesquisa do TPN, coordenada pelo Prof. Dr. Kazuo 

Nishimoto, é a “Hidrodinâmica e Dinâmica de Sistemas Oceânicos”, que 

compreende a modelagem analítica, numérica (computacional) e experimental da 

hidrodinâmica, estabilidade dinâmica de navios e sistemas oceânicos de produção e 

exploração de petróleo e recursos do mar (DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

NAVAL E OCEÂNICA – DEN, 2002). 

 

A importância do TPN pode ser atestada também pelo destaque recebido na 

imprensa, conforme, por exemplo, matéria divulgada pela Agência Estado (2002), 

onde se diz que “o TPN é um sistema que permitirá não só a simulação de projetos 

de plataformas tradicionais, como a instalação e manutenção de estruturas flutuantes. 

Ele trabalha com o cluster, um conjunto de 60 computadores com capacidade 

conjunta de processar 21 bilhões de operações por segundo e que substitui um 

supercomputador. ‘Os computadores são mais baratos, mais fáceis de se atualizar e 

podemos, quando tivermos computadores mais velozes, repassar esses para uso nas 

salas de aula da universidade. Fizemos uma troca do supercomputador pela 
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supercomputação’, justificou Kazuo Nishimoto, professor do Departamento de 

Engenharia Naval da Poli e coordenador do TPN”. 

 

Outro exemplo do que já vem ocorrendo nessa área está na UFRN – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá foi inaugurado, recentemente, um 

laboratório de realidade virtual com tecnologia de ponta. Os aparelhos deste 

laboratório estão sendo utilizados, primeiramente, no setor petrolífero. Em parceria 

com a PETROBRAS, a Universidade está desenvolvendo 14 projetos na área. O 

principal é um estudo do solo para detectar áreas onde se pode encontrar petróleo.  

 

As máquinas analisam os componentes do solo, ou outras informações 

relacionadas ao petróleo, a partir dos dados coletados por um microscópio. Essas 

informações são transformadas em modelos que representam superfícies possíveis de 

serem observadas em um auditório com capacidade para vinte pessoas, através de 

óculos tridimensionais. As informações são processadas por computadores, que as 

traduzem aos pesquisadores (UNIREDE, 2001). Na área de mineração, diversas 

empresas especializadas em softwares de modelagem geológica e planejamento de 

lavra, como a Datamine, a Vulcan e a Gemcom, têm realizado diversas pesquisas e 

apresentado recursos de visualização estereográfica em seus softwares, mas estes 

recursos ainda são mais estudados e apontados para apresentações e marketing do 

que para planejamento, modelagem ou gerenciamento de informações. 

 

Um exemplo referente à importância da visualização da informação com RV é 

o número de poços de petróleo a serem perfurados para a exploração de uma jazida. 

Recentemente a PETROBRAS investiu cerca de U$ 4 milhões em uma moderna sala 

virtual (Figura 15). A sala permite visualização estereográfica nas paredes e no chão. 

Além disso, ela permite interação, ou seja, os usuários podem clicar e arrastar objetos 

virtuais com óculos e mouses estereográficos, ajustando, por exemplo, a posição de 

poços (Figura 16). 
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Figura 15: Sala virtual da PETROBRAS. 1 

 

Figura 16: Sala virtual: interação com óculos e mouses estereográficos. 1 

 

A empresa utilizou esta sala para projetar poços para o complexo Caratinga / 

Barracuda, o que resultou na redução do número de poços a serem perfurados, dos 65 

originalmente previstos, para apenas 51, representando uma economia de cerca de 

U$ 210 milhões e justificando plenamente o investimento nessa tecnologia 

(informação verbal)1.  

 

A RV permite visualizar, por exemplo, modelos de fluxo de fluidos ou de 

minérios com muitos anos de antecedência ou em tempo real e planejar a 

recuperação das áreas degradadas ou o tratamento desses fluidos e minérios. A RV 

também permite colocar todos esses dados disponíveis, em tempo real, em um 

microcomputador de um centro de controle, fora de uma mina. Assim, é possível, 

                                                 
1 BATISTA, G. R. Recursos de Hardware e Software para E&P. São Paulo, Universidade 
Petrobras, ago. 2005. Programa apresentado em aula para a Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2005. 
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através do modelo digital criado, saber se tudo está ocorrendo conforme o planejado. 

Quando necessário, o sistema permitirá, com uma grande rapidez, identificar o que 

estiver errado, sugerir ações corretivas e até já tomar a decisão para sanar o 

problema.  

 

Entretanto, como o seu custo ainda é alto, hoje há poucos setores onde há 

retorno financeiro suficiente para justificá-lo. Os principais exemplos são as 

indústrias bélica, petrolífera e aeroespacial. Entretanto, a evolução dessa tecnologia 

tem permitido uma grande redução de custos e a mineração tem considerado mais 

seriamente o seu uso. 

 

2.7 Conceitos Básicos em Mineração 

 

Os conceitos mostrados a seguir ilustram os requisitos técnicos e econômicos 

utilizados, não só nas minas estudadas, mas em qualquer projeto de mineração, e 

foram fundamentais para os trabalhos de execução dos modelos virtuais (DE TOMI; 

AZEVEDO; CHAUSSON, 2000). A indústria da mineração pode ser dividida 

basicamente em pesquisa, modelagem geológica, planejamento de lavra, operação de 

lavra, transporte e estocagem de minério e estéril, tratamento do minério, distribuição 

dos produtos e recuperação ambiental da área degradada. A pesquisa compreende as 

atividades realizadas para se localizar as possíveis jazidas, por meio de visitas de 

campo, furos de sondagem, mapeamento geológico etc. 

 

Com base nas informações obtidas pela pesquisa, faz-se uma modelagem 

geológica das jazidas identificadas. Em seguida faz-se um planejamento de lavra, 

por meio do qual se procurará decidir como, onde e quando lavrar cada parte da 

jazida ao longo do tempo, até o final de sua vida útil. O passo seguinte é colocar em 

prática o que foi planejado, ou seja, executar a lavra do minério. É importante 

ressaltar aqui que todas estas atividades fazem parte de um sistema dinâmico e 

cíclico, e só está apresentado aqui nessa seqüência para maior clareza. A modelagem 

e o planejamento, por exemplo, devem continuar a ser executados durante toda a vida 

útil da mina. 
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O minério lavrado, bem como o estéril – material sem valor econômico que 

precisa ser removido para se ter acesso ao minério – são transportados para serem 

estocados ou diretamente para seu destino final. O minério irá para a usina, para ser 

transformado (tratamento) nos produtos que então serão comercializados 

(distribuição). O estéril poderá ser usado posteriormente para se recompor a área 

degradada pela lavra. A recuperação ambiental envolve essa e muitas outras 

atividades cuidadosamente planejadas desde o início dos estudos de aproveitamento 

dessa jazida. Logicamente todo esse processo poderá ser interrompido no momento 

em que se constatar que o empreendimento não é ou deixou de ser viável. 

 

O planejamento de lavra é uma atividade que está associada à produção de 

matérias primas minerais. Portanto, o planejamento de lavra deve ser executado 

sobre um modelo adequado da jazida, com a devida análise de reservas e recursos. 

Isto inclui geo-referenciamento, definição de volumes, qualidades e quantidades. As 

principais variáveis de controle de lavra devem ser analisadas e ter sua relevância 

associada ao planejamento de lavra. Isso vai determinar eventuais objetivos de 

produção (quantidades e qualidades) dentro de cada horizonte de planejamento. Os 

horizontes de planejamento devem ser definidos de forma adequada aos objetivos do 

projeto. As informações utilizadas devem ser relacionadas a cada horizonte de 

trabalho. Não interessa manter um modelo geológico de detalhe para um exercício de 

viabilidade de lavra em longo prazo. Por outro lado, não é possível executar um 

planejamento de curto prazo num modelo de longo prazo, onde os detalhes 

operacionais não estejam representados. 

 

Os dados normalmente utilizados no planejamento são (SENHORINHO, 

2001): 

 

- informações de topografia do terreno (levantamentos topográficos); 

- informações geométricas e restrições para a geração da cava e de seus acessos 

(taludes, gradientes, larguras, alturas, limites legais etc.); 



48 

 

- informações geológicas (modelo geológico) com volumes, quantidades e 

qualidades representadas conforme o horizonte de planejamento; 

- informações econômicas (custos operacionais, investimentos para a lavra, 

valores associados aos produtos); 

- objetivos de produção (volumes, quantidades e qualidades para cada período 

de planejamento). 

 

Os produtos do planejamento são normalmente: 

 

- tabelas de dados, como planilhas contendo quantidades de material a ser 

lavrado ao longo dos anos; 

- plantas topográficas – plantas neste formato podem ser geradas para situações 

presentes, passadas ou futuras, dependendo dos interesses do planejamento; 

- seções representando o avanço de lavra previsto para cada período; 

- planos de lavra, onde se especifica onde e quando lavrar cada bloco de 

minério de uma mina. 

 

Os resultados do planejamento de lavra podem ser usados para controle de 

operação, mas são extremamente úteis também para fins de licenciamento e controle 

ambiental. Uma etapa essencial no planejamento de lavra é a reconciliação de 

resultados. Esta etapa contempla a comparação de quantidades e qualidades entre o 

que foi planejado e executado (WIESEL; DE TOMI, 2001). Freqüentemente são 

encontradas grandes diferenças nessa comparação, gerando a necessidade de se 

efetuar constantes correções nos modelos, no planejamento e na operação. 

 

Note-se que o planejamento de lavra é uma atividade cíclica. Somente com a 

repetição e a contínua análise de resultados é que se pode alcançar o aprimoramento 

adequado de sua execução (SENHORINHO; DE TOMI, 2000). Justamente nessa 

contínua análise de resultados reside um dos mais importantes desafios do 

planejamento de lavra, pela grande quantidade de informações envolvidas. 
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2.8 Conceitos Básicos em E&P 

 

Embora esta revisão tenha pouca relação com a proposta desse trabalho, ela é 

apresentada, de modo resumido, para comparação entre os métodos convencionais 

(aqui apresentados) e o método alternativo de obtenção de petróleo apresentado no 

estudo de caso. A análise destes conceitos também permite a discussão sobre a 

possibilidade de uma abordagem unificada para a indústria de mineração e de E&P, 

do ponto de vista do gerenciamento de informações. Procurou-se com isso abrir 

caminho para futuras aplicações da metodologia dessa pesquisa para a produção 

convencional de petróleo. 

 

Todos os conceitos apresentados aqui, sobre E&P, são baseados em THOMAS 

(2004), bem como – quando citado – em material didático usado em aulas de 

engenharia de petróleo. A exploração e produção convencional de petróleo e gás 

(E&P), também conhecida como upstream, pode ser dividida em pesquisa, 

perfuração, análise e acompanhamento de poços e produção.  

 

A pesquisa compreende as atividades de localizar as possíveis jazidas (como na 

mineração) e definir as coordenadas para a perfuração de poços. Com base nessas 

informações, ocorre a perfuração, juntamente com a análise e o acompanhamento dos 

poços perfurados. Se, com esta análise, concluir-se que o poço é economicamente 

viável, realiza-se a etapa de colocá-lo em produção, para extrair-se o petróleo e o gás 

eventualmente presentes. Durante a pesquisa, uma das principais ferramentas é a 

sísmica. Em explorações em terra, trata-se de produzir vibrações no solo, por meio 

de explosivos ou vibradores, e de medir as características das ondas propagadas pelo 

solo e pelas rochas existentes a quilômetros de profundidade, a partir dessas 

vibrações, por meio de geofones (Figura 17). 
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Figura 17: Sísmica em terra.2 

 

Quando a exploração é no mar, a idéia é a mesma, mas nesse caso as vibrações 

são provocadas por canhões de ar comprimido (air guns). Estas medições são 

processadas e interpretadas por geólogos, geofísicos e engenheiros de reservatórios, e 

com os resultados se constroem modelos de blocos digitais, representando as 

características das rochas da possível jazida (conhecidas como rochas reservatório). 

Estas rochas reservatório em geral são arenitos ou rochas calcárias, mas também 

podem ser quaisquer rochas que apresentem porosidade suficiente para conter os 

fluidos. 

 

Após este modelo litológico, faz-se sobre ele o modelo dos fluidos presentes 

(em geral água, óleo e gás). Gera-se ainda um modelo dinâmico simulando a possível 

produção destes fluidos, e o comportamento do reservatório ao longo do tempo 

(quanto à porosidade, permeabilidade etc.). Estes modelos exigem uma pesada 

aplicação computacional de métodos numéricos e geoestatísticos, fazendo uso dos 

mais avançados e custosos recursos de hardware, software e humanos. Além da 

sísmica, diversos outros métodos de pesquisa são utilizados, como a gravimetria, a 

magnetometria e o recente método de levantamento eletromagnético.  

 

                                                 
2 SANSONE, E. C. Exploração – Sísmica em terra. São Paulo, Universidade de São Paulo, set. 
2006. Programa apresentado em aula. São Paulo, 2006. 
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A gravimetria é o método pelo qual se mede a variação da aceleração da 

gravidade ao longo das áreas pesquisadas, para associá-la com os possíveis tipos de 

rochas presentes. A magnetometria faz o mesmo com a variação do campo 

magnético da Terra. Todos estes métodos podem ser executados antes da sísmica, 

para a seleção de áreas favoráveis à aplicação desta, que é bem mais cara. O 

levantamento eletromagnético é realizado após a sísmica, para confirmar 

informações da mesma. É semelhante a esta, mas trabalha com ondas 

eletromagnéticas, em vez de ondas sísmicas. Estes métodos têm demonstrado uma 

boa eficiência, de modo que têm complementado cada vez mais outros métodos mais 

tradicionais, como levantamentos geológicos de campo, fotogeologia etc. 

 

A partir das informações obtidas com a pesquisa definem-se os locais para a 

perfuração de poços, visando ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Os 

poços podem ser realizados para se adquirir um melhor conhecimento das formações 

geológicas, contribuindo assim para a pesquisa (chamados de poços pioneiros ou 

estratigráficos), ou podem ser construídos já se visando à produção, encontrando e 

delimitando jazidas (poços de delimitação) ou sendo usados para a extração do 

petróleo (poços de produção). Também podem ser utilizados para a injeção de 

fluidos (geralmente água ou gás natural) no reservatório, para aumentar a eficiência 

da produção (poços injetores). Na Figura 18 são mostrados exemplos de 

reservatórios e poços de petróleo. 

 

Figura 18: Reservatórios de petróleo com poços em produção.3 

 

                                                 
3 SANSONE, E. C. Reservatórios de petróleo. São Paulo, Universidade de São Paulo, set. e out. 
2006. Programa apresentado em aula. São Paulo, 2006. 
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Para se construir um poço, primeiro é necessário posicionar a sonda de 

perfuração sobre o local que se deseja perfurar. A sonda é conjunto de equipamentos 

usados para a perfuração de poços. Se a perfuração for no mar, como na maioria dos 

casos no Brasil, freqüentemente se utiliza navios-sonda (Figura 19).  

 

Figura 19: Navio-sonda. 

Fonte: THOMAS, 2004 (Foto: Enrique Fernandez, 1987). 

 

Um de seus elementos mais importantes é a broca, instrumento que gira sobre a 

rocha para fragmentá-la. Há diversos tipos de brocas disponíveis, com diferentes 

formas. As mais comuns atualmente são as tricônicas (Figura 20). Quanto aos 

materiais empregados em sua construção, os mais comuns são o aço, o diamante 

natural e o diamante sintético, variando conforme a profundidade e o tipo da rocha 

sendo perfurada. 
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Figura 20: Broca tricônica de perfuração de poços de petróleo.4 

 

Um meio comum para se fazer a broca girar é se fazer girar toda a coluna de 

perfuração – coluna que comunica a broca, em uma de suas extremidades, com a 

sonda, na outra extremidade, que pode estar de a poucos metros a até mais de 6 km 

de distância, conforme o comprimento e estágio de perfuração do poço. Na sonda há 

um motor que provoca a rotação. Outro elemento muito importante é o fluido de 

perfuração. Ele é introduzido no poço por dentro da coluna até a broca. Em seguida 

retorna pelo espaço anular entre a coluna e a parede do poço. Tem diversas 

finalidades, como lubrificar a broca, ajudar na fragmentação da rocha, trazer estes 

fragmentos à superfície, sustentar as paredes do poço e impedir que fluidos do 

reservatório cheguem à superfície.  

 

Na broca da Figura 20 anterior, por exemplo, esses fluidos passam entre seus 

cones e dentes, por furos existentes ali, lubrificando-a. Os fluidos de perfuração são 

também chamados de “lamas de perfuração”, pois antigamente de fato se utilizava 

lama. Hoje se utiliza uma combinação dos mais variados tipos de fluidos e partículas 

sólidas, para se obter as características de densidade, viscosidade, capacidade de 

preservar as brocas, equipamentos e o meio ambiente, custos etc. ideais a cada 

situação. Os fluidos mais comuns são à base de água e utilizam bentonita e barita. 

 

Os poços podem ser perfurados em qualquer direção: vertical, horizontal ou 

inclinada. Quando os poços possuem inclinações tem-se que utilizar um motor de 

fundo para fazer a broca girar sem que toda a coluna gire. Isso porque seria muito 
                                                 
4 SANSONE, E. C. Detalhes da perfuração. São Paulo, Universidade de São Paulo, set. e out. 2006. 
Programa apresentado em aula. São Paulo, 2006. 
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difícil – ou impossível – fazer toda a coluna girar ao longo de trechos com diferentes 

direções. A maioria dos poços ainda é vertical, mas o número de poços inclinados e 

horizontais tem aumentado muito, pelas vantagens que estes apresentam. Poços 

inclinados podem ser usados para se alcançar o óleo em regiões mais difíceis de se 

colocar uma sonda, como áreas de preservação ou contendo construções pré-

existentes. 

 

A perfuração horizontal é normalmente usada quando se deseja alcançar 

reservatórios pouco espessos – por vezes com menos de um metro – mas com grande 

extensão horizontal. Assim, um poço pode ser perfurado com um trecho horizontal 

acompanhando a direção da formação. Como na verdade esta não será exatamente 

horizontal, o poço é projetado para acompanhar suas variações de direção. 

Normalmente não se faz trechos horizontais com mais de um quilômetro, pois os 

ganhos em produtividade se reduzem com o comprimento destes, mas há muitas 

pesquisas sendo desenvolvidas hoje para se tentar aumentar estes trechos.  

 

Uma dificuldade comum nesse tipo de poço é a indesejada produção de areia, 

que muitas vezes entra no poço, vinda da formação rochosa, junto com o óleo. Para 

evitar isto, costuma-se colocar, em volta dos trechos mais críticos do poço, um tipo 

de filtro – chamado gravel-pack – que deixa passar o óleo e restringe a passagem da 

areia. Durante e após a perfuração, é realizada a análise e acompanhamento de 

poços, que inclui inúmeras medições para se compreender melhor os trechos 

perfurados e se associar as informações obtidas com os modelos do reservatório. As 

principais são a perfilagem e a obtenção de amostras de fluidos e de rochas.  

 

A perfilagem é a medição de diferentes características das rochas através de 

sondas que são descidas geralmente por cabos até o fundo do poço, ou até o trecho 

que se deseja estudar. Em seguida estas sondas são trazidas para cima, a uma 

velocidade constante, momento em que são feitas as medições ao longo do 

comprimento do poço – diâmetro do poço, resistividade da rocha, absorção de 

radiação natural e induzida, tempo de trânsito de ondas sonoras, potencial espontâneo 
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etc. Hoje já é possível fazer perfis como esses durante a perfuração, quaisquer que 

sejam as variações de direção do poço. 

 

Assim pode-se obter leituras em tempo real para por exemplo detectar falhas 

operacionais, efetuar correções instantâneas em sua trajetória ou mesmo decidir por 

sua não continuidade. A Figura 21 ilustra dois dos mais importantes tipos de perfis 

existentes hoje. À esquerda é mostrado um perfil de Raios Gama (conhecido como 

GR), que permite obter informações sobre a argilosidade e conteúdo orgânico da 

rocha com base em sua emissão natural de raios gama. À direita apresenta-se um 

perfil também radioativo – perfil de Densidade, também conhecido como RHOB – 

mas nesse caso a radiação é induzida na rocha, e sua absorção fornece informações 

sobre densidade e porosidade. 

 

Figura 21: Exemplo de perfis de poços de petróleo.5 

 

Para a obtenção de amostras de rochas há três maneiras principais. A mais 

simples é separar os fragmentos de rocha que são formados durante a operação 

normal da broca e são continuamente trazidos à superfície pelo fluido de perfuração. 

                                                 
5 SANSONE, E. C. Perfilagem. São Paulo, Universidade de São Paulo, set. e out. 2006. Programa 
apresentado em aula. São Paulo, 2006. 
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Quando se deseja uma amostra maior e de melhor qualidade, tem-se que interromper 

a perfuração normal e substituir a broca por uma coroa de testemunhagem, que é um 

tipo de broca vazada no centro. Esta broca especial, à medida que corta e desgasta a 

rocha junto à parede do poço, deixa indeformada a parte central desta, que é trazida à 

superfície. Sua posição e orientação originais são cuidadosamente medidas, para que 

se possa depois extrapolar para o modelo do reservatório as direções de fraturas, 

porosidade e outras características medidas nessa amostra cilíndrica. 

 

Se a necessidade de se colher uma amostra indeformada só for verificada 

posteriormente à perfuração do trecho de interesse, a alternativa é se colher uma 

amostra lateral. Desce-se uma ferramenta contendo um cilindro vazado que é 

disparado contra a parede do poço. Quando é puxado de volta, o pequeno cilindro 

traz com ele uma amostra semelhante a uma rolha. Quanto a amostras de fluidos, 

estas podem ser obtidas por meio de testes de poços, que são operações que colocam 

o poço em produção provisória, para se medir vazões e pressões e se determinar a 

possibilidade de se colocar o poço efetivamente em produção. Dessa forma os fluidos 

produzidos – basicamente água, óleo ou gás – são amostrados e analisados quanto à 

sua composição, temperatura, saturação etc. Um dos parâmetros mais importantes 

para a classificação dos hidrocarbonetos é o chamado grau API (ANP, 2007). Trata-

se de uma forma de avaliar a densidade do óleo (ou gás). Sua fórmula é: 

 

ºAPI = (141,5/g) – 131,5, onde “g” é a densidade relativa do petróleo a 15ºC. 

 

Em geral os hidrocarbonetos produzidos nestes testes são queimados em 

seguida (Figura 22), por não se dispor nesse momento de recursos para armazená-lo 

ou transportá-lo de modo viável e seguro.  
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Figura 22: Teste de formação.6 

 

Se após essa análise concluir-se pela viabilidade econômica do poço, este deve 

ser completado para entrar em produção. A completação é o procedimento de 

colocar válvulas, dispositivos de segurança e demais equipamentos para permitir o 

funcionamento normal do poço. Além disso, para que ele entre em produção é 

necessário que haja uma infra-estrutura de transporte dos fluidos produzidos – 

oleodutos, gasodutos, navios etc. – e equipamentos para o tratamento desses fluidos – 

separação entre gás, líquido e outros, preparação para o descarte dos que não forem 

aproveitados etc. Além disso deve-se estudar para onde estes fluidos serão 

transportados – refinarias, exportação etc. – reduzindo ao máximo os impactos ao 

meio ambiente, aumentando a segurança das operações, reduzindo riscos e 

aumentando os lucros. 

 

Todas essas atividades são interativas, isto é, não ocorrem sempre nessa 

seqüência, e sim de modo integrado e sempre que necessário. Por exemplo, durante a 

etapa de produção são obtidas informações que vão melhorar os modelos do 

reservatório e contribuir para a pesquisa de outras áreas. O acompanhamento dos 

poços em produção permitirá definir o momento de se intervir nestes para melhorar 

seu desempenho ou abandoná-los. Os profissionais responsáveis por cada atividade 

conversam entre si para que os resultados de cada uma contribuam efetivamente para 

os das outras. Isto mostra o quão importante é o gerenciamento de informações de 

todas essas atividades. 

                                                 
6 AMORIM, D. Queimador. São Paulo, Universidade de São Paulo, ago. 2006. Material apresentado 
em aula. São Paulo, 2006. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Plano de Trabalho 

 

O projeto, como um todo, é dividido nas partes definidas a seguir. 

 

- Capacitação do autor e demais pessoas envolvidas, onde foram realizadas 

pesquisas e revisões bibliográficas para a identificação do estado da arte 

dentro do tema estudado, incluindo os diversos componentes dos sistemas de 

gerenciamento de informações e produção existentes. Buscou-se trabalhos 

que visassem integrar as operações na mineração – no controle de operação, 

despacho de caminhões, planejamento de longo e curto prazo, otimização e 

seqüenciamento de lavra, beneficiamento de minérios, coleta e utilização de 

informações geológicas, disposição de rejeitos e segurança do complexo – e 

as operações de E&P – pesquisa, perfuração, análise acompanhamento de 

poços e produção. Além disso, houve reuniões técnicas da equipe de pesquisa 

para familiarização com os problemas de fluxo de informação e tomada de 

decisões nas empresas. 

- Preparação da infra-estrutura, montada no Departamento de Engenharia de 

Minas e de Petróleo (PMI) da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (EPUSP), com computadores adequados ao uso de RV, periféricos e 

softwares especializados, para dar andamento ao projeto. 

- Desenvolvimento de um roteiro para coleta e tratamento de dados e 

informações, chamado de Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI). Este 

roteiro inclui um mapeamento – baseado em conceitos IDEF0 – do fluxo de 

informações de um sistema, ou de um conjunto de atividades de uma 

empresa, e sua posterior integração. Inclui ainda a geração de sugestões de 

possíveis melhorias para este fluxo de informações e um estudo para 

visualização avançada deste mesmo fluxo, em RV. 

- Simulação do SGI, em ambiente acadêmico, conforme o roteiro 

desenvolvido, utilizando exemplos típicos de mineração e de exploração 

convencional de petróleo. 
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- Execução de um estudo de caso para aplicação do SGI, combinando as áreas 

de mineração e petrolífera, e para se fazer uma análise comparativa entre 

ambas as áreas, de acordo com os roteiros desenvolvidos. O estudo de caso se 

refere à obtenção de óleo a partir da mineração de folhelho (assim unindo as 

duas áreas). 

- Compilação dos resultados, que são analisados e ajustados para a comparação 

entre os setores de mineração e petróleo. Define-se, então, um roteiro final 

para a implantação de um SGI, que é a base para a análise do estudo de caso 

– e de seus resultados – nesse projeto. 

 

Todos os procedimentos deste trabalho – incluindo a seleção de equipamentos 

utilizados, a definição de roteiros, objetos e arquivos de dados gerais e as entrevistas 

e discussões – foram planejados para tornar mais simples sua reprodutibilidade, e 

anotados ao longo dos trabalhos, para evitar a perda de informação. 

 

3.2 Aspectos Específicos de Gerenciamento de Informações 

 

Para um bom gerenciamento se faz necessária a utilização de mecanismos que 

transformem dados técnico-operacionais em informações que possam ser utilizadas 

na cadeia de decisões. Para tanto é também necessário o bom fluxo destas 

informações pela estrutura organizacional da empresa. A definição destes 

mecanismos deve ser feita de maneira cuidadosa, visto que a precisão e a 

confiabilidade dessas informações são de extrema importância. Estes mecanismos 

devem seguir padronizações específicas estabelecidas para cada empresa e traduzidas 

em manuais acessíveis a todos os usuários, para evitar que estas se percam com o 

tempo. Uma padronização mais geral deverá ser aplicável a todas as empresas. 

 

A integração entre os setores de uma empresa facilita sua modelagem e o seu 

gerenciamento. Assim, ao invés de considerar cada setor de modo individual, o 

sistema de gerenciamento de informações busca a integração dos processos de modo 

harmonioso e em busca de um objetivo comum. Como um passo intermediário, 

entretanto, é necessário interligar alguns setores de uma empresa em partes maiores, 
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antes de se fazer a interligação total. No caso da mineração, sugere-se interligar 

primeiro as atividades de pesquisa e lavra e, em seguida, as de tratamento. Por último 

pode-se interligar todas essas atividades entre si.  

 

No caso da exploração convencional de petróleo, deve-se interligar 

inicialmente os setores referentes à jazida, através da implantação de conceitos de 

gerenciamento integrado de informações geológicas. Estes conceitos foram 

estudados recentemente no LAPOL, em uma de suas linhas de 

pesquisa·(MASTRELLA et al, 2002). Em seguida pode-se integrar os sistemas de 

perfuração e, finalmente, os de produção. A seguir viriam os de refino, mas estes 

estão fora do escopo deste trabalho. Após a integração de cada um desses sistemas, 

eles poderão ser integrados entre si: o sistema geológico se uniria com o de 

perfuração e em seguida com o de produção, para gerar o SGI final. 

 

Esse tipo de integração necessita de sobreposição ou interseção entre os 

setores, para que a tomada de decisões de processo possa ser executada com mais 

eficiência, já que o ambiente de decisão compreende diversos domínios existentes na 

empresa. Em outras palavras, as informações necessárias para o gerenciamento de 

uma atividade não são apenas as relacionadas diretamente a ela, mas as referentes a 

quaisquer atividades que interferem nela. Um engenheiro de planejamento de lavra, 

por exemplo, deve decidir quais frentes de lavra serão utilizadas, em um determinado 

período, baseado não apenas em seus modelos, mas também nas informações 

relacionadas diretamente ao engenheiro de produção. 

 

Os dados processados em cada subsistema devem ser disponibilizados e 

integrados em uma rede de computadores. Esta rede deve alimentar um servidor que 

redireciona as informações quando solicitadas. Isto aumentará em muito a quantidade 

de informações disponíveis simultaneamente, e será necessário investir em meios que 

facilitem a visualização destas, como o uso de realidade virtual. A recente pesquisa 

de mestrado do autor deste projeto e sua boa recepção em divulgações em eventos 

científicos apontam possibilidades muito interessantes do uso de realidade virtual no 
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gerenciamento de informações, como a visualização estereográfica em tempo real de 

aspectos de um empreendimento (AZEVEDO; CEOTTO; DE TOMI, 2002). 

 

Retomando os conceitos de organização da informação expostos na revisão 

bibliográfica, procurou-se utilizar a forma de um diagrama. Dentro do escopo do 

Projeto ERP-CVM já havia sido criado o chamado diagrama Duplo T, que incluiu as 

atividades que geram valor para um empreendimento de mineração, bem como as 

atividades de manutenção (suporte operacional). Ao adaptar-se esse diagrama para 

servir também à indústria do petróleo, verificou-se que o termo “beneficiamento”, de 

modo mais genérico, pode incluir o refino, tornando o mesmo diagrama válido 

também para o setor petrolífero. Dependendo da indústria considerada, cada uma 

dessas atividades pode ser subdividida em diversas outras, mais específicas de cada 

caso. Mais especificamente, a seqüência de atividades adotada para o mapeamento de 

informações proposto nesse trabalho é: 

 

1. preparar modelos iniciais de mapeamento, baseados em trabalhos de 

pesquisas anteriores do autor ou obtidas informalmente, para definições de 

formato, padronização etc.; 

2. estudar os processos e informações utilizados atualmente no 

empreendimento do estudo de caso, referentes ao modelo a ser gerado 

(análise de processos, reuniões, esboços etc.); 

3. criar um Modelo Atual preliminar; 

4. discutir o modelo criado com profissionais responsáveis por esses 

processos (definição do fluxo de informações e dos arquivos utilizados); 

5. criar um Modelo Atual intermediário (Brown-paper); 

6. discutir o modelo criado com os mesmos profissionais do item 3; 

7. criar um algoritmo para melhor entendimento do modelo; 

8. criar um Modelo Atual final (IDEF0); 

9. criar um Modelo Futuro, baseado nos modelos e discussões anteriores 

(IDEF0). 
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Ao final, os modelos gerados (SGI) devem possibilitar a melhor visualização 

das informações, tornando-as precisas e suficientes para a tomada de decisões 

racionais. Como os avanços tecnológicos em informática são muito rápidos, a 

atualização desses modelos deve acompanhar este ritmo. O SGI proposto é, portanto, 

dinâmico e bastante flexível a estas atualizações. Esta flexibilidade também é 

necessária para lidar com diversos tipos de dados de diversos softwares 

simultaneamente. Observa-se aqui que não se procura em nenhum momento criar um 

fluxo de informações inteiramente novo, mas sim melhor os fluxos de informações 

atuais. 

 

3.3 Aspectos Específicos de RV 

 

O uso de realidade virtual, que também faz parte deste trabalho, é tratado aqui 

do ponto de vista interativo e enfatizando sua potencialidade visual. Em outras 

palavras, a interação virtual é considerada como um meio de se solucionar 

problemas, mais do que simplesmente para apresentações, marketing etc. Como 

ponto de partida utilizou-se o estudo de caso realizado anteriormente, para a 

dissertação de mestrado deste autor (AZEVEDO, 2002). No campo da visualização 

de dados, é possível hoje se utilizar ferramentas de simulação gráfica em 3D-estéreo, 

ou seja, com imersão tridimensional, dando ao usuário a sensação de visualização de 

imagens em profundidade (realidade virtual). É como se ele estivesse olhando para o 

mundo real e não para uma tela plana, bidimensional (2D). Isto aumenta a quantidade 

de dados que podem ser visualizados e interpretados ao mesmo tempo, fazendo 

frente à dificuldade de se lidar com o crescente aumento de informações disponíveis 

e aumentando assim a velocidade da tomada de decisões.  

 

Estes dados e informações podem ser números, gráficos, tabelas, superfícies 

topográficas, modelos geológicos, perfis, seções sísmicas, projetos de equipamentos, 

de plataformas de petróleo etc. Por outro lado, a quantidade de softwares diferentes 

sendo utilizados em uma empresa gera a necessidade de se criar um modo 

automático de interligá-los, para que a partir de uma única base de dados se tenha 

acesso ao conteúdo de todos. Esta necessidade foi observada e relatada em diferentes 
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empresas, como a PETROBRAS, a Datamine, a Gemcom e outras. Essas empresas 

têm procurado desenvolver softwares para converter formatos diferentes de arquivos 

em formatos compatíveis com seus sistemas.  

 

Outra solução, também estudada por estas empresas, é a geração de macros e 

scripts (seqüências de comandos, como em linguagens de computador) para executar 

de modo integrado todos os diferentes softwares que acessam as diferentes 

informações da empresa. Assim, um script executado pelo software Datamine Studio 

pode abrir um arquivo gerado pelo software In Touch e acessar informações deste. 

Este aspecto, embora de extrema relevância, não é abordado aqui em maior 

profundidade por não fazer parte do foco específico do trabalho, que é mais voltado 

para modelos genéricos, independente de formatos específicos de arquivos. 

 

A ferramenta de RV utilizada para essa visualização é considerada a que 

apresenta a melhor relação atual entre viabilidade técnica, reprodutibilidade e 

qualidade dos resultados, embora ainda precise evoluir mais para ter seu uso 

disseminado para o gerenciamento de informações. As informações essenciais para 

essa aplicação específica (RV) são: 

 

- modelo topográfico digital; 

- modelo geológico digital, incluindo sua subdivisão em blocos com 

informações de parâmetros de qualidade e função benefício (SENHORINHO, 

2001); 

- posicionamento de caminhões, escavadeiras e equipamentos auxiliares; 

- modelo geotécnico. 

 

Todos estes dados devem ser atualizados com a máxima freqüência e eficiência 

possíveis, para que se possa obter as vantagens do uso de RV. Quaisquer outras 

informações sobre a mina podem ser acrescentadas, aumentando, assim, a 

abrangência dessa tecnologia. Todas as informações inseridas no sistema devem 

passar por uma rigorosa análise de consistência, que pode ser em parte automatizada. 
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Neste caso, o sistema seria programado para recusar dados discrepantes – ou exigir 

sua confirmação pelo usuário (MASTRELLA et al, 2002). 

 

No que se refere ao modelo para aplicação de realidade virtual na gestão da 

informação, neste trabalho, ele é desenvolvido a partir de conhecimentos adquiridos 

em diversas pesquisas realizadas anteriormente no LAPOL, com enfoque centrado 

primeiramente em aplicações específicas de planejamento de lavra, como apoio 

gráfico a sistemas de despacho – representando o movimento de caminhões – e o 

controle de parâmetros de qualidade do minério, pois isto já havia sido estudado na 

pesquisa de mestrado deste autor. Analisa-se, através do estudo de caso, aspectos da 

gestão de informações que pudessem sofrer a influência da aplicação da RV. 

Posteriormente, para melhor adequação aos objetivos deste trabalho, enfoca-se a 

exploração de petróleo, através dos passos listados a seguir: 

 

- definição de problemas a serem resolvidos, ao menos parcialmente, com o 

uso de realidade virtual; 

- proposição de soluções para os problemas identificados; 

- análise dos resultados encontrados, para se estabelecer vantagens e 

desvantagens dessa tecnologia. 

 

Neste trabalho não foi realizado nenhum teste específico de desempenho de 

hardware e software, por ter se tratado de um estudo conceitual. Entretanto, podem 

ocorrer diferentes tipos de desempenho e resultados, de acordo com os diferentes 

tipos de hardware e software que podem ser utilizados. Ressalta-se, portanto, que, 

para aplicações específicas, é importante realizar diversos testes para esta 

verificação. As variáveis mais críticas devem ser avaliadas, para que se possa adotar 

diferentes soluções específicas para cada caso. Para os estudos realizados, voltados à 

mineração, as variáveis mais críticas consideradas são: 

 

- a trajetória dos caminhões, particularmente entre as frentes de lavra e o 

britador primário; 
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- a capacidade de integração das informações obtidas em tempo real, como 

posição de caminhões via GPS; 

- o controle dos parâmetros de qualidade, como teores, contaminantes etc. 

 

Sempre que necessário, utiliza-se modelos simplificados, para melhorar a 

velocidade de suas atualizações (como na manipulação de superfícies topográficas 

muito grandes), visto que um problema crítico dessa tecnologia é a exigência de 

memória e capacidade de processamento dos computadores.  

 

3.4 Forma de Análise dos Resultados 

  

É feita, a princípio, uma análise comparativa entre as características e a 

adequação global dos modelos atuais e futuros (IDEF0) do estudo de caso. Faz-se 

também uma comparação entre os dois setores envolvidos: mineração e E&P. No 

primeiro caso, fez-se discussões com os usuários antes e depois da geração dos 

modelos, para coletar suas necessidades. Observou-se também se os problemas 

identificados pelo chamado Modelo Atual realmente aconteciam na prática 

(monitoramento de atividades da mina). 

 

No segundo caso, analisa-se se seria possível ou não estabelecer a 

generalização do conceito, e dos modelos, para os dois setores envolvidos. Assim, 

após o desenvolvimento do estudo de caso, fez-se a relação mais completa possível 

das características das atividades analisadas. Para cada atividade de cada setor, foram 

procuradas semelhanças e diferenças com as atividades correspondentes do outro 

setor. Caso o número de características semelhantes não fosse suficiente para essa 

generalização, seriam analisados os problemas, impedimentos, e quais as 

possibilidades e sugestões para melhorar os resultados no futuro. 

 

Quanto aos aspectos mais gerais da qualidade e da importância dos modelos 

gerados verifica-se ainda se eles atendem à necessidade de um equilíbrio entre 

pessoas, processos e tecnologia, conforme ilustrado na Figura 23 (informação 
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verbal)7. Assim, no desenvolvimento desta tecnologia, leva-se em conta que ela 

esteja adequada aos processos e às pessoas existentes na mina. De nada adiantará a 

mais avançada tecnologia se as pessoas não estiverem treinadas para usá-la, ou se 

não concordarem com ela, ou ainda se ela for, por exemplo, mal dimensionada para 

os processos existentes na mina, relacionados a ela. 

 

Figura 23: Enfoque da análise de resultados desse trabalho. 

 

Para a análise específica dos resultados do mapeamento do estudo de caso 

(geração do Modelo Atual) registra-se de dois modos os problemas e oportunidades 

de melhoria de processos e de organização de informações: antes e depois da 

realização dos mapeamentos. Antes, o registro se deu em visitas de campo, conversas 

com os profissionais da empresa e observações sobre os processos, além de 

questionários dirigidos às pessoas responsáveis por cada atividade. Isto serviu para se 

avaliar até que ponto os problemas identificados pela aplicação da metodologia do 

estudo poderiam também ser identificados de outra forma. A dificuldade nessa 

identificação prévia, e a quantidade de problemas identificados apenas após a criação 

dos modelos, atestariam a sua validade. 

 

3.5 Recursos Utilizados 

 

Este trabalho conta com o alto nível técnico dos recursos existentes no PMI, 

incluindo laboratórios, professores, equipe etc. Os computadores utilizados são de 

alto desempenho, especialmente gráfico, visto que se utiliza softwares de 
                                                 
7 DE TOMI, G. F. C.; AZEVEDO, R. C. Metodologia de Modelagem de Processos - Planejamento 
de Lavra - PETROBRAS – SIX. São Mateus do Sul, PETROBRAS, 2 maio 2007. Palestra proferida 
em visita à SIX. 

Pessoas

Processo Tecnologia

Pessoas

Processo Tecnologia

Pessoas

Processo Tecnologia
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visualização de imagens estereográficas. Atualmente uma configuração mínima deve 

incluir um microcomputador com 512 MB de RAM, 2 GHz de velocidade de 

processamento e 40 GB de memória em disco rígido. Também úteis, embora não 

necessárias, são uma placa de vídeo com capacidade de gerar imagens 

estereográficas, disponível nas mais modernas placas do mercado nacional, um 

monitor de vídeo capaz de funcionar com freqüências superiores a 100 hz, bem como 

um par de óculos com capacidade de escurecimento das lentes em sincronia com a 

freqüência do monitor. A finalidade deste hardware é facilitar o acesso à informação, 

traduzindo-a para imagens ou ícones que aparecerão na tela do computador, de 

maneira mnemônica.  

 

Para a obtenção de melhores efeitos, sugere-se utilizar uma tela para projeção 

não despolarizante. Há uma tela desse tipo no PMI, importada, mas telas desse tipo 

ainda não estão disponíveis no mercado brasileiro. Esta tela deve ser usada 

juntamente com óculos formados por lentes polarizantes, dois projetores multimídia 

(do tipo Datashow, idênticos e com bons recursos de controle da posição da 

projeção) e um dispositivo duplicador de imagem (Civiz ou equivalente) para 

transmitir o efeito estereográfico entre o computador e os projetores, ou algum 

recurso equivalente para projeção estereográfica. 

 

Os principais softwares utilizados foram cedidos pelas empresas Datamine 

(Studio 2.0 e In Touch), Schlumberger (Petrel e Eclipse) e BJ Services (CMFACTS). 

São usados ainda diversos programas que processam informação nas empresas – 

Office, Autocad, softwares específicos – e programas destinados a possibilitar a 

comunicação entre todos os outros (source drivers). A maioria dos equipamentos de 

hardware e software necessários foi disponibilizada por meio do desenvolvimento do 

Projeto ERP-CVM, apoiado pela FAPESP. 

 

Todo o processamento deve ser executado em ambiente Windows 2000 ou mais 

recente, com o uso dos softwares e dos drivers apropriados a cada um dos 

componentes que os necessitem. Há por exemplo programas específicos para a 

importação de dados gerados em um software para serem lidos em outro, ou para 
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controlarem o funcionamento de cada componente de hardware. (placas especiais de 

vídeo, source drivers etc.). Caso se trabalhe em rede, é importante que esta só seja 

utilizada para se acessar informações que não podem residir no próprio computador 

que as está solicitando, para otimizar seu uso. 

 

Todas as informações iniciais descritas são anexadas ao In Touch, seguindo o 

roteiro pedido pelo próprio software. O modelo resultante é a mina virtual, à qual 

ainda podem ser acrescentadas tantas informações quantas se deseje, através de 

diferentes tipos de arquivos anexados – textos, figuras, legendas, tabelas etc. Estes 

podem se referir ao modelo inteiro ou a partes dele, como objetos móveis ou 

imóveis. 

 

Em geral deve-se trabalhar com modelos topográficos digitais tridimensionais, 

criados em softwares específicos para a geração de curvas de nível, como o 

Topograph ou o Terrain (Figura 24). Estes arquivos devem ser exportados para o 

Autocad ou para softwares específicos de mineração, como o Datamine, para facilitar 

a leitura pelo software de RV.  
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Figura 24: Exemplo de modelo topográfico. 

Fonte: DE TOMI, 2002. 

 

Quanto aos modelos geológicos e de lavra, estes devem estar em formato de 

softwares específicos de mineração. A Figura 25 mostra um exemplo simplificado de 

modelo geológico digital, em perspectiva 3D, sem escala. Mais detalhes sobre esses 

modelos são apresentados no Anexo 3. 

 

Figura 25: Modelo geológico digital (perspectiva em 3D, sem escala). 

Fonte: DE TOMI, 2002. 
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Assim como nas informações iniciais inseridas no sistema, também na geração 

do modelo final em RV é necessária uma rigorosa análise de consistência. No 

modelo geológico, particularmente, é sempre necessária a participação de um 

geólogo, não só na criação como nas freqüentes atualizações do modelo, 

aproveitando-se da visão estereográfica para aumentar sua capacidade de 

visualização dos tipos litológicos, descontinuidades etc. Assim, quando houver 

dúvida, por exemplo, sobre uma determinada estrutura do maciço analisado, essa 

estrutura poderá ser analisada com uma visualização estereográfica. 
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4 ESTUDO DE CASO: OBTENÇÃO DE ÓLEO DE FOLHELHO 

 

Como base para este estudo, que integra os setores de mineração e petrolífero, 

fez-se dois estudos iniciais: um para cada setor. Assim, foi possível analisar 

separadamente as características intrínsecas e mais convencionais de cada setor, 

antes de combiná-los. Nos dois estudos iniciais obteve-se modelos simplificados, isto 

é, não se buscou esgotar ali todas as ferramentas disponíveis, já que isto é o que seria 

feito neste estudo de caso. Estes estudos iniciais de mineração e petrolífero estão 

descritos nos Anexos 3 e 4, respectivamente. Eles não estão incluídos nesta parte do 

trabalho, por terem sido usados apenas como referência e para teste de modelos.  

 

Para o estudo inicial de mineração tomou-se por base uma mina de calcário 

para cimento. Ali foi realizado um mapeamento genérico, ou seja, não se procurou 

fazer modelos muito detalhados para ela. Assim, eles podem servir de base ao 

mapeamento da maioria das minas existentes no mundo. Quanto ao uso de RV, deu-

se muito maior destaque, pois já havia muita informação disponível sobre esse 

assunto relacionada a essa mina. 

 

Já o estudo inicial de E&P foi bem mais focado na execução do mapeamento 

de atividades, com aplicação do método IDEF0 do que no uso de RV. Para esta 

foram feitas apenas sugestões de modelos, sem um estudo aprofundado de vantagens 

e desvantagens (pois isto já havia sido feito no outro estudo inicial). Ambos 

apontaram direções importantes para o estudo de caso. Uma delas foi a necessidade 

de se criar modelos preliminares, antes dos modelos finais dos fluxos de informação, 

pois a análise dos primeiros permitem ganhos significativos para os segundos. Além 

disso, a necessidade de discussões com os profissionais envolvidos nas atividades 

ficou bem evidenciado. 

 

Para este estudo de caso, o autor contou com o apoio do engenheiro de minas 

Leandro Santos, da PETROBRAS, que em sua dissertação de mestrado está 

procurando aumentar a eficiência da produção de petróleo a partir de folhelhos 
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pirobetuminosos da Formação Irati. Como uma alternativa neste sentido, se propôs 

aqui um mapeamento de todos os processos principais envolvidos na mineração de 

folhelho em São Mateus do Sul – PR, nas minas desta empresa, através do método 

IDEF0. Em seguida, com base na análise desse mapeamento, se propôs melhorias 

para esses processos. É fundamental esclarecer que esta rocha (folhelho) sempre foi 

erroneamente chamada de xisto pelas pessoas envolvidas em sua exploração. Esse 

termo está tão arraigado que a rocha hoje, praticamente, é conhecida apenas por ele, 

que dá nome inclusive à unidade de negócios SIX (Superintendência de 

Industrialização do Xisto) e ao processo de obtenção de óleo patenteado pela 

PETROBRAS (PETROSIX). 

 

A SIX, localizada em São Mateus do Sul, a 140 quilômetros de Curitiba, está 

dentro de uma das maiores reservas mundiais de folhelho, a Formação Irati, que 

abrange os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul e Goiás (PETROBRAS, 2007). A localização da SIX, no Brasil, pode 

ser vista na Figura 26 – juntamente com as principais bacias produtoras de petróleo 

do Brasil, para referência – e, em destaque, na Figura 27 (esta figura está em posição 

“paisagem”; recomenda-se girar a folha para melhor visualização). De acordo com o 

Código de Reservas da PETROBRAS, a estimativa de reservas recuperáveis para 

esta formação é de 1,9 bilhões de barris de óleo, além de 50 bilhões de barris de óleo 

ainda não recuperáveis, 9 milhões de toneladas de gás liquefeito (GLP), 25 bilhões 

de metros cúbicos de gás de folhelho e 18 milhões de toneladas de enxofre.  
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Figura 26: Localização da SIX (vide figura 13) e de bacias sedimentares do Brasil.8 

 

                                                 
8 SANSONE, E. C. Petróleo no Brasil – Principais Bacias Produtoras. São Paulo, Universidade de 
São Paulo, set. 2006. Programa apresentado em aula. São Paulo, 2006. 

SIX
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Figura 27: Localização da SIX (croqui sem escala).9 

 

O folhelho é uma rocha sedimentar que contém querogênio, um complexo 

orgânico que se decompõe termicamente e produz óleo e gás. Na região de São 

                                                 
9 SANTOS, L. C. Área de São Mateus do Sul. São Paulo, Universidade de São Paulo, nov. 2006. 
Programa apresentado em aula. São Paulo, 2006. 
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Mateus do Sul há duas camadas de folhelho: uma superior com 6,4 metros de 

espessura e 6,4% de teor de óleo, e outra inferior com 3,2 metros de espessura e teor 

de óleo de 9,1% (todos os valores são médias). Na Figura 28 (apenas esquemática, 

não corresponde a nenhuma seção real, mas corresponde à grande maioria da jazida), 

o capeamento está indicado com o número 1, a primeira camada de minério com o 2, 

a rocha estéril com o 3 e a segunda camada de minério com o 4. A Unidade ocupa 

uma área de 7 milhões de metros quadrados e é considerada uma das mais 

importantes do mundo na exploração do folhelho.  

 

 

 
Figura 28: Camadas de folhelho e de estéril (croqui esquemático e genérico).10 

 

Esta exploração teve início em 1954, no município de Tremembé, Vale do 

Paraíba (SP). Três anos depois, em 1957, foram realizados os primeiros testes com o 

folhelho da Formação Irati, extraído da jazida de São Mateus do Sul. Em 1959, a 

PETROBRAS aprovou a construção de uma usina no município paranaense, que 

começou a operar em 1972. Com a entrada em operação do Módulo Industrial, em 

dezembro de 1991, concluiu-se a última etapa de consolidação da tecnologia de 

extração do folhelho. A Unidade de São Mateus do Sul processa diariamente 7.800 

toneladas de folhelho, que geram diversos produtos, conforme pode ser visto na 

Tabela 1 a seguir. 

 

 

                                                 
10 SANTOS, L. C. Folhelhos Pirobetuminosos-Estudo de Caso. São Paulo, Universidade de São 
Paulo, nov. 2006. Programa apresentado em aula. São Paulo, 2006. 

Legenda (distâncias em m)
1 capeamento 
2 camada 1 de minério 
3 rocha estéril 
4 camada 2 de minério 

1

2 
3

4
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Tabela 1: Produção diária da unidade de São Mateus do Sul. 

Produto 
Produção 

diária 
Óleo combustível 480 toneladas 
Nafta Industrial 90 toneladas 

Gás Combustível 120 toneladas 
Gás Liquefeito 45 toneladas 

Enxofre 75 toneladas 
Fonte: PETROBRAS, 2007. 

 

O estudo para aproveitamento do folhelho dessas minas buscou desde o início 

formas alternativas de se produzir petróleo. Ainda que inviável economicamente, 

tratava-se de um investimento estratégico, prevendo-se um progressivo esgotamento 

das reservas convencionais de petróleo. A tecnologia desenvolvida para esse 

processo ainda é única no mundo, e deu origem a uma patente, a PETROSIX, que 

hoje vem sendo negociada com empresas de diversos países. Com os recentes 

aumentos no preço do barril de petróleo, essa mina tem se tornado lucrativa, mas não 

tanto quanto as formas convencionais de obtenção de petróleo. Assim, não tem 

recebido recursos suficientes para se tornar um modelo de eficiência. Ainda assim, já 

há interesse de outras empresas, como a multinacional Oswal Chemicals and 

Fertilizers, que planeja investir, entre 2007 e 2009, US$ 1,7 bilhão no Brasil, 

inclusive em São Paulo, para obtenção de óleo por este método (BRASIL MINERAL 

ONLINE, 2007). Com a construção de uma refinaria, os aportes podem chegar a US$ 

8 bilhões. 

 

4.1 Planejamento e Operação da Mina 
 

As primeiras informações geológicas de cada mina foram obtidas por furos de 

sondagem realizados antes do início de sua operação, com baixa densidade de 

amostragem (400 X 400 m). Com base nesses furos se fez análises e se traçou perfis 

geológicos. Nas áreas de maior interesse a malha de amostragem foi sendo 

progressivamente adensada, para 200 X 200 m e finalmente para 100 X 100 m. Não 

se chegou a fazer modelos geológicos digitais da jazida, o que impossibilitou um 

processo de otimização do seqüenciamento. Verificou-se que a sua vida útil seria 

muito grande – mais de cem anos – em função dos cenários previstos. Com este 
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quadro, e para aumentar a viabilidade do empreendimento, se procurou aumentar o 

teor de óleo do folhelho produzido (teor de corte) para se reduzir os custos de 

tratamento. Hoje, visando um melhor aproveitamento dos recursos minerais, procura-

se novamente baixar estes teores. Para isso, é importante melhorar o controle de 

teores das frentes de lavra, no material produzido, nas pilhas e durante o tratamento. 

 

A lavra é realizada por tiras. Em cada tira, primeiramente se retira a cobertura 

vegetal, que é imediatamente levada para recobrir um local da mina previamente 

lavrado, onde se está fazendo a recuperação da área degradada. Desse modo, evita-se 

que essa matéria orgânica morra. Em seguida é retirado o solo orgânico, que também 

é imediatamente levado para outra área em fase de recuperação, assim evitando 

empilhamento desse material, o que poderia fazê-lo perder parte de suas 

propriedades. Depois o estéril é retirado, com auxílio de explosivos, e levado, por 

meio de uma dragline, para o bota-fora, que também é uma área previamente lavrada 

e em fase de recuperação.  

 

A dragline se assenta sempre sobre material previamente desmontado, para 

melhor distribuição das tensões provocadas por seu peso elevado. Uma visão geral da 

lavra da mina atualmente em atividade (Mina Rio das Pedras) pode ser obtida da 

Figura 29 (esta e as fotos seguintes, até o Capítulo 6, foram tiradas pelo autor, pelo 

seu orientador ou pela equipe da SIX durante visita à mina em maio de 2007). A 

rapidez com que esses materiais são movidos e com que a área é recuperada aumenta 

em muito a eficiência do processo e justifica o emprego deste método de lavra. 
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Figura 29: Vista geral da lavra de folhelho a partir da dragline. 

 

Nesse momento tem-se acesso à primeira camada de minério, também retirada 

com auxílio de explosivos, transportada para o circuito de britagem e dali para uma 

praça onde será empilhado. Após essa primeira camada de minério tem-se mais uma 

camada de estéril e outra de minério, retiradas como as anteriores. Este outro minério 

tem características diferentes do primeiro tipo, mas é britado e empilhado juntamente 

com este (são formadas continuamente duas pilhas de material blendado). 

 

As duas camadas de folhelho lavradas são transportadas para um circuito de 

britagem e peneiramento (britagem primária, secundária e terciária), que visa reduzir 

o minério a fragmentos de cerca de 8 centímetros. No momento de entrar no britador 

primário, o minério proveniente das duas camadas é blendado (caminhões trazendo 

minério das duas camadas são basculados no britador primário alternadamente, de 

acordo com a proporção pré-estabelecida para a blendagem). Nessa britagem é 

gerada uma grande quantidade de finos, que até o momento não é aproveitada. 

 

O conjunto dessas atividades de lavra descritas até aqui foi o que mereceu 

destaque maior no trabalho. Para a melhor compreensão do mesmo, foi gerado um 

fluxograma, apresentado no item “Descrição das Atividades Realizadas”. Para 

melhor ilustrar essas atividades, nesse momento, antecipa-se a seguir (Figura 30) 

uma versão simplificada daquele fluxograma. 
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Figura 30: Fluxograma simplificado das operações de lavra. 

 

Em seguida, o minério é empilhado (formação de duas pilhas). Esse material 

então é retomado e levado continuamente por uma correia transportadora (TC) a um 

reator cilíndrico vertical – conhecido também como retorta – para ser aquecido a uma 

temperatura de aproximadamente 500ºC. A partir daí, a matéria orgânica 

(querogênio) é liberada em forma de óleo e gás (processo de pirólise). Para aumentar 

desmatamento da mina

remoção de solo

perfuração e desmonte do capeamento (frente 1) 
e do estéril intermediário (frente 2)

remoção do capeamento 
e do estéril intermediário

perfuração e desmonte dos folhelhos superior 
(frente 1) e inferior (frente 2)

remoção dos folhelhos

blendagem dos folhelhos

britagem e peneiramento
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a eficiência desse processo, são utilizados filtros prensa que separam parte do óleo 

que ainda estava retido na rocha. Em seguida, o folhelho passa por outra etapa, desta 

vez de resfriamento, que resulta na condensação dos vapores de óleo na forma de 

gotículas, que são transportadas para fora da retorta pelos gases. Essas gotículas, 

coletadas, constituem o óleo pesado.  

 

Após a retirada do óleo pesado, os gases de folhelho passam por outro processo 

de limpeza para a obtenção do óleo leve. O restante é encaminhado para a unidade de 

tratamento de gases, onde são produzidos gás combustível e gás liquefeito de 

petróleo (GLP), e onde também é feita a recuperação do enxofre. Com a retirada do 

óleo e gás da rocha, o que sobrou (fragmentos da rocha, juntamente com o óleo 

residual) é levado para as cavas da mina para ser recoberto por uma camada de argila 

e solo vegetal, o que permite a utilização da área para a criação de animais, plantio e 

urbanização. 

 

4.2 Descrição das Atividades Realizadas 

 

Inicialmente realizou-se um mapeamento simplificado de processos, baseado 

em dados da literatura sobre a mina e nas informações fornecidas pelo engenheiro 

Leandro Santos, conforme apresentado no Anexo 1. O modelo gerado – chamado de 

Modelo Atual Prévio – não apontou falhas importantes no fluxo de informações, mas 

mostrou lacunas, isto é, diversas atividades que poderiam ser realizadas para 

complementar o sistema atual. Foi então elaborado o chamado Modelo Futuro 

Prévio, com as alterações sugeridas. Este também é mostrado no Anexo 1.  

 

Para se tentar melhorar a previsibilidade do processo, procurou-se selecionar as 

características mais importantes dos produtos que seriam obtidos, de acordo com o 

tipo de material alimentado na usina. Isto permitirá simular, por meio de planilhas, 

diferentes opções de alimentação da usina, para se chegar a parâmetros ideais. A 

princípio se considerou como mais críticos os parâmetros: teor de óleo e de enxofre, 

friabilidade do minério, blendagem, grau API dos tipos de óleo produzidos e sua 

participação no total produzido. Muitos outros podem ser estudados, como o teor de 
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enxofre no produto final e dados referentes a subprodutos, como o próprio enxofre. 

Estas planilhas, em seguida poderão servir como base para, após um estudo mais 

detalhado, se encontrar a qualidade ideal do material a ser produzido. 

 

Para o aperfeiçoamento dessa modelagem prévia foi elaborado um 

questionário, apresentado aos diversos profissionais da mina responsáveis pelas 

atividades sendo mapeadas. As questões versaram sobre a descrição das atividades e 

sobre as informações relacionadas a elas, inclusive pedindo sugestões de melhorias. 

O questionário e as respostas obtidas encontram-se no Anexo 2. Foram obtidas 

respostas dos setores de manutenção de caminhões, desmonte, produção, qualidade 

do minério, escavação e transporte e dimensionamento e otimização. Estas respostas 

foram fundamentais para formar a versão final do Modelo Atual, bem como apontar 

possibilidades para o Modelo Futuro. 

 

Em seguida, foram realizadas reuniões com três engenheiros de minas da SIX 

(Leandro, Gianfrancesco e Jaime), na própria mina. Este autor, então, juntamente 

com seu orientador, procurou obter informações detalhadas sobre as operações de 

lavra. Nessas reuniões ficou claro que não havia padronização na forma como cada 

um via os processos, a ponto de não ter sido possível esclarecer alguns aspectos, 

como a correta seqüência de lavra. Para resolver esse problema, montou-se um 

modelo preliminar de processos, composto por diversos adesivos (post-it®), onde 

cada um representava uma atividade. Eles então eram colados em uma folha 

suspensa em uma prancheta (flip-chart), de diversas formas, testando-se diversas 

seqüências, até encontrar-se a seqüência correta (Figura 31).  
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Figura 31: Modelo preliminar. 

 

O passo seguinte foi aplicar a técnica do Brown-paper, passando essas 

informações para uma grande folha de papel sobre uma mesa (Figura 32). Junto a 

cada atividade eram coladas cópias impressas de cada documento usado como fonte 

de informações de entrada e saída (informações relacionadas à atividade). Notou-se 

que diversos documentos não foram encontrados, ou demoraram muito tempo para 

serem obtidos. O que não foi obtido dentro de uma hora foi considerado como 

informação não disponível. Um exemplo desse caso foi o documento referente ao 

IRAM, que era controlado por uma pessoa que não estava presente naquele dia. Isto 

ressaltou a necessidade de todos terem um acesso mais fácil à informação, para que 

sua obtenção não dependa da presença dos responsáveis por cada documento. O 

resultado foi o Modelo Intermediário (Brown-paper). 
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Figura 32: Brown-paper. 

 

A seguir, todos os responsáveis por cada atividade mapeada foram convidados 

a escrever, com uma caneta vermelha, sobre o Brown-paper, suas observações com 

relação às atividades (Figura 33). Para isso, foi traçada a estratégia de se primeiro 

registrar suas preocupações, para depois se identificar, nessa seqüência, quais eram 

os problemas que causavam estas preocupações, quais eram os desafios para resolver 

esses problemas e, finalmente, quais as soluções possíveis. Nessa fase houve uma 

intensa participação dos profissionais envolvidos, o que resultou em uma excelente 

fonte para a preparação do Modelo Atual e do Modelo Futuro. Os principais 

problemas apontados referiam-se à falta de um acompanhamento topográfico 

periódico do solo, à falta ou dificuldade de acesso a alguns documentos, à falta de 

padronização e de propriedade dos documentos em geral, muitas vezes em mãos de 

empresas terceirizadas e à dificuldade de fiscalizar estas, por precisarem de 

informações dispersas em muitos arquivos. 
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Figura 33: Preparação para o Modelo Futuro: observações no Brown-paper. 

 

Com base nos modelos preliminar e intermediário gerados, foram criados um 

algoritmo, apresentado a seguir, e um fluxograma (Figura 34), apresentado logo após 

o algoritmo. Visou-se assim facilitar o entendimento dos processos e, em particular, 

da seqüência correta de algumas atividades. Isto foi necessário porque algumas 

atividades, na lavra do folhelho, ocorrem simultaneamente em níveis e tiras 

diferentes. A princípio, a seqüência vislumbrada previa todas as atividades ocorrendo 

na mesma tira. Assim, considerando que há basicamente cinco camadas de material a 

ser retirado das frentes de lavra – solo, capeamento, folhelho superior, estéril 

intermediário e folhelho inferior – imaginou-se que a seqüência de extração 

simplesmente seguiria esta ordem.  

 

Entretanto, a seqüência correta, após a remoção do solo, é a retirada simultânea 

de todo o material estéril (capeamento e estéril intermediário) e em seguida a retirada 

simultânea de todo o minério (folhelho superior e inferior). A perfeita compreensão 

disto só é possível quando se considera a lavra simultânea de duas frentes diferentes, 

o que está representado no algoritmo e no fluxograma apresentados a seguir. Para um 

melhor entendimento e uma melhor visualização dos níveis de lavra, apresenta-se um 

desenho dos níveis conforme considerados no algoritmo e no fluxograma (Figura 35, 

fornecida pela empresa). 
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Algoritmo com a seqüência de lavra: 

      Passo Descrição 

0. designa “n” inicial (n = 1), ou seja, começa-se pelo nível a ser 
chamado de nível 1 

1. desmatamento da mina 

2. remoção de solo (nível n+3) 

3. rebaixamento do capeamento (nivelamento) do nível n+3 

4. perfuração e desmonte do capeamento do nível n+3 

5. remoção do capeamento do nível n+3 e do estéril intermediário do 
nível n+1 

6. inspeção opcional da qualidade da carga (minério) 

7. descobertura do folhelho superior (extremos) do nível n+3 quando 
necessário (ou seja, onde a espessura do capeamento for maior do 
que 16 m) 

8. inspeção obrigatória da qualidade da carga (minério): só da 
descobertura se o item 5 foi realizado; senão, de toda a carga 

9. perfuração e desmonte do folhelho superior (n+2) e do estéril 
intermediário (n+1) em uma frente de lavra e, simultaneamente, do 
folhelho inferior do nível n, em outra frente de lavra 

10. remoção (carregamento e transporte) do folhelho superior do nível 
n+2 e do folhelho inferior do nível n 

11. controle topográfico da lavra 

12. blendagem dos folhelhos superior e inferior no britador primário 

13. tratamento do minério (circuito de britagem e peneiramento) 

14. amostragem do folhelho tratado (%óleo, %S, granulometria, 
friabilidade) 

15. remoção (carregamento e transporte) de finos 

16. deslocamento da dragline para a posição do nível n+3 (depois de 
nivelado com o nível n) 

17. n:=n+1 

18. goto 1 
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Figura 34: Fluxograma com a seqüência de lavra (S=sim; N=não). 

 

desmatamento da mina

remoção de solo (nível n+3)

rebaixamento do capeamento (nível n+3)

perfuração e desmonte do capeamento

remoção do capeamento e do estéril intermediário (nível n+1)

descobertura do folhelho superior (nível n+2)

inspeção efetuada ?

espessura do 
capeamento > 16 m ?

inspeção da qualidade de todo o minério

inspeção da qualidade da descobertura

inspeção opcional da qualidade do minério

perfuração e desmonte do folhelho superior, do estéril intermediário e do folhelho inferior 

controle topográfico da lavra

blendagem dos folhelhos superior e inferior

remoção dos folhelhos superior e inferior (nível n) 

britagem e peneiramento

amostragem do folhelho

remoção de finos

deslocamento da dragline

N

S

N

S

desmatamento da mina

remoção de solo (nível n+3)

rebaixamento do capeamento (nível n+3)

perfuração e desmonte do capeamento

remoção do capeamento e do estéril intermediário (nível n+1)

descobertura do folhelho superior (nível n+2)

inspeção efetuada ?

espessura do 
capeamento > 16 m ?

inspeção da qualidade de todo o minério

inspeção da qualidade da descobertura

inspeção opcional da qualidade do minério

perfuração e desmonte do folhelho superior, do estéril intermediário e do folhelho inferior 

controle topográfico da lavra

blendagem dos folhelhos superior e inferior

remoção dos folhelhos superior e inferior (nível n) 

britagem e peneiramento

amostragem do folhelho

remoção de finos

deslocamento da dragline

N

S

N

S



87 

 

 
Figura 35: Níveis de referência para o algoritmo. 

 

Algoritmos e fluxogramas como esses podem ser adaptados para utilização em 

softwares de mineração, pois muitos deles, hoje, permitem a incorporação de macros 

e scripts (seqüência de comandos para a execução de processos nesses softwares, 

como em linguagens de programação de computadores). Nesse ponto será importante 

o uso de UML, linguagem de modelagem apresentada no Item 2.3. Desse modo, uma 

linha de comando referente à remoção de solo, por exemplo, poderia 

automaticamente atualizar o modelo topográfico. 

 

Até então a maior parte das atividades se restringiu às informações de entrada e 

saída de cada atividade. Entretanto, conforme explicado anteriormente, os modelos 

propostos nesse trabalho pressupunham basicamente três tipos de entradas: 

mecanismos, controles e as entradas propriamente ditas. Portanto, ainda foi 

necessário separar, dentre essas informações, quais se referiam a cada um desses 

parâmetros. Com isso, as informações necessárias para a execução final do 

mapeamento (modelos IDEF0) já estavam reunidas. Bastou colocar tudo nos 

formatos de Modelo Atual e Modelo Futuro. Os modelos finais criados estão 

apresentados no capítulo de resultados. 

n

n+3

n+2 

n+1 
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5 RESULTADOS 

 

O primeiro resultado prático deste projeto é a definição do modelo de Cadeia 

de Valor de Petróleo. Este modelo é inspirado no conceito do Duplo T, mas não 

contempla sistemas ERP, ou seja, refere-se (assim como o CVM) à parte superior do 

Duplo T. Além disso, não separa os sistemas de rastreamento de informações dos de 

planejamento, por estarem intrinsecamente ligados. Este modelo mostra uma 

seqüência numerada de atividades principais, algumas ocorrendo paralelamente a 

outras. A modelagem, por exemplo, começa com as primeiras atividades de 

prospecção e prossegue durante todas as demais atividades. Ao final, todas as 

atividades retornam ao começo, para a prospecção de uma nova área ou o 

detalhamento de uma área já explorada. Com base nesse conceito, fez-se então o 

desenho da Figura 36 para representar a CVP. 

 

 
Figura 36: Cadeia de valor de petróleo. 

 

O produto final obtido com a realização do projeto é um modelo de Sistema de 

Gerenciamento Integrado (SGI), baseado no uso de mapeamentos de informações 

(IDEF0) e sugerindo, ao final, o uso de interfaces que facilitem o acesso à 

informação, como a visualização em RV. São considerados aspectos práticos, 

econômicos e tecnológicos para dinamizar o fluxo de informações e as relações de 

tomada de decisão dentro das empresas envolvidas. Observa-se que o método IDEF0, 
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que a princípio é indicado para mapeamento e melhoria de processos, teve seu uso 

estendido aqui, verificando-se sua validade também para a própria definição do SGI.  

 

Observa-se ainda que o desenho da CVP apresentado aqui corresponde 

exatamente ao conjunto de atividades de um SGI voltado para a indústria 

convencional de obtenção de petróleo. Como o estudo de caso desse trabalho envolve 

um tipo de obtenção não convencional de petróleo, mais voltado à mineração, a 

CVM pôde ser utilizada como referência para o SGI desenvolvido. As tabelas 2 a 24, 

descrevendo os mapeamentos realizados para os estudos iniciais e para o estudo de 

caso, por serem muito extensas, são exibidas apenas no Anexo 1. 

 

Foram criados diagramas iniciais (Anexo 1), para testes e ajustes, e diagramas 

finais apresentados a seguir. Os nomes dos diagramas do Modelo Atual começam 

pela letra A, seguida ou não de um número. A quantidade de algarismos desse 

número corresponde ao nível de detalhamento do diagrama, sendo 0 para o mais 

geral. Para algarismos em uma mesma posição no nome, os maiores indicam 

atividades que ocorrem após as atividades representadas por algarismos menores. 

Assim, o diagrama A é o mais genérico e representa todas as atividades mapeadas. O 

diagrama A2 representa a atividade seguinte à atividade do diagrama A1, ambas 

sendo subdivisões do diagrama A. O diagrama A11 é uma subdivisão do diagrama 

A1, e assim por diante. Para o Modelo Futuro, a letra A foi substituída por F. Por 

simplicidade, algumas palavras aparecem abreviadas (vide a lista de abreviaturas, no 

início deste trabalho).  

 

A seguir são exibidos os principais diagramas IDEF0 do Modelo Atual e do 

Modelo Futuro para o estudo de caso. Todas as atividades são apresentadas 

isoladamente no Anexo 5. Observa-se, para comparação e referência, que as 

atividades mapeadas se encontram ao longo da parte horizontal superior do Duplo T, 

enquanto que os mecanismos estão relacionados à parte vertical superior. 
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A
tividade A

 (M
odelo A

tual) subdividida em
 A

1 a A
5 (continua na página seguinte) 

A
1 

D
esenvolvim

ento 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
draglines, tratores, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

Levantam
ento 

topográfico, volum
e 

in situ de solo 
rem

ovido, área 
recuperada, R

D
O

, 
R

D
A

, atas de reunião 

M
arcação de furos, 

levantam
ento 

topográfico, IR
A

M
, 

alinham
ento da 

perfuração do 
capeam

ento, 
program

ação diária, 
R

D
A

, atas de 
reunião 

Planos anual, trim
estral, 

m
ensal, de m

anutenção 

A
2 Extração do 

folhelho 

Softwares Excel, W
ord, 

Access, Autocad e ILA
B

, 
rede, Internet, 
cam

inhões, escavadeiras, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
, R

D
A

, análises 
de laboratório, atas de 
reunião, planilhas de 
produção e de pilhas, 
características do 
folhelho 

Program
ação diária, 

R
D

A
, atas de 

reunião 

Planos anual, trim
estral e 

m
ensal, de m

anutenção, 
de produção, projeto de 
pilhas 

A
3 Tratam

ento do 
folhelho 

Softwares Excel e W
ord, 

rede, Internet, em
presas 

terceirizadas, equipe SIX
 

R
D

O
 

A
tas de 

reunião 
(coordenação 
de operação)

Sem
 controle 

A
4 
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A
tividade A

 (M
odelo A

tual) subdividida em
 A

1 a A
5 (continuação da página anterior) 

 
                           

A
4 A

m
ostragem

 
do folhelho 

Softwares Excel e ILA
B

, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

A
nálises de 

laboratório (%
óleo, 

%
S, granulom

etria, 
friabilidade) 

Sem
 entrada 

Sem
 controle 

A
5 C

arregam
ento 

e transporte de 
finos de folhelho 

Software W
ord, rede, 

Internet, em
presas 

terceirizadas, equipe SIX
 

Sem
 saída 

A
tas de reunião 

(coordenação da 
operação) 

Sem
 controle 

A
3 
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                         A
tividade F (M

odelo Futuro) subdividida em
 F1 a F5 (continua na página seguinte) 

F1 
D

esenvolvim
ento 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, draglines, 
tratores, perfuratrizes, 
explosivos, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Levantam
ento 

topográfico, R
D

O
R

, 
área recuperada 

Levantam
ento 

topográfico (com
 

m
arcação de furos, 

alinham
ento da 

perfuração e 
levantam

ento 
periódico do solo), 
IR

A
M

, R
D

O
R

 

Planos de m
anutenção e 

de produção 

F2 Extração do 
folhelho 

Softwares Excel, W
ord, 

Access, Autocad, ILA
B

, 
de despacho e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, 
cam

inhões, escavadeiras, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
R

, características 
do folhelho (análises 
de laboratório e de 
frentes de lavra), 
planilhas de 
produção, de pilhas e 
de reconciliação, 
relatório com

pleto 

R
D

O
R

 

Planos de m
anutenção e de 

produção, ordem
 de 

produção, projeto de pilhas 

F3 Tratam
ento do 

folhelho 

Softwares Excel e W
ord, 

rede, Internet, em
presas 

terceirizadas, equipe SIX
 

R
D

O
R

 
R

D
O

R
 

Plano de produção 

F4 
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 A
tividade F (M

odelo Futuro) subdividida em
 F1 a F5 (continuação da página anterior) 

                            

F4 A
m

ostragem
 do 

folhelho 

Softwares Excel e ILA
B

, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

A
nálises de 

laboratório (%
óleo, 

%
S, granulom

etria, 
friabilidade), R

D
O

R
 

R
D

O
R

 

Plano de produção 

F5 C
arregam

ento e 
transporte de finos 
de folhelho 

Software W
ord, rede, 

Internet, em
presas 

terceirizadas, equipe SIX
 

R
D

O
R

 
R

D
O

R
 

Plano de produção 

F3 
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A
tividade A

1 (M
odelo A

tual) subdividida em
 A

11 a A
14 

              

A
11 R

em
oção do 

solo vegetal 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
tratores, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Levantam
ento 

topográfico, volum
e 

in situ de solo 
rem

ovido, área 
recuperada, R

D
O

, 
atas de reunião 

M
arcação de furos, 

levantam
ento 

topográfico, IR
A

M
, 

alinham
ento da 

perfuração do 
capeam

ento, 
program

ação diária 

Planos anual, trim
estral, 

m
ensal 

A
12 R

ebaixam
ento 

do capeam
ento 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
tratores, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Levantam
ento 

topográfico, área e 
volum

e in situ de 
capeam

ento 
rem

ovido, R
D

O
, 

R
D

A
 

Levantam
ento 

topográfico, 
program

ação diária, 
R

D
A

 

Planos anual e trim
estral 

A
14 R

em
oção de 

estéril 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
draglines, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

R
D

O
, R

D
A

 
R

D
A

, atas de 
reunião (se houver) 

Planos trim
estral, m

ensal, 
de m

anutenção 

A
13 D

esm
onte do 

capeam
ento 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
, R

D
A

 
M

arcação de furos, 
alinham

ento da 
perfuração do 
capeam

ento, 
program

ação diária, 
R

D
A

 

Planos anual, trim
estral, 

m
ensal 
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A
tividade F1 (M

odelo Futuro) subdividida em
 F11 a F14 

  
 

                        

F11 R
em

oção do 
solo vegetal 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, tratores, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

Levantam
ento 

topográfico, área 
recuperada, R

D
O

R
 

Levantam
ento 

topográfico (com
 

m
arcação de furos, 

alinham
ento da 

perfuração e 
levantam

ento 
periódico do solo), 
IR

A
M

, R
D

O
R

 

Plano de produção 

F12 R
ebaixam

ento 
do capeam

ento 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, tratores, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

Levantam
ento 

topográfico, R
D

O
R

 

Levantam
ento 

topográfico, R
D

O
R

 

Plano de produção 

F13 D
esm

onte do 
capeam

ento 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
R

M
arcação de furos, 

alinham
ento da 

perfuração do 
capeam

ento, R
D

O
R

 

Plano de produção 

F14 R
em

oção de 
estéril 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, draglines, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
R

 
R

D
O

R
 

Plano de produção 
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                             A
tividade A

2 (M
odelo A

tual) subdividida em
 A

21 a A
27 (continua na página seguinte) 

A
21 Inspeção da 

qualidade do 
folhelho (opcional) 

Softwares Excel, W
ord, 

Access, Autocad e ILA
B

, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Plano m
ensal, 

análises de 
laboratório, atas de 
reunião 

RD
A

 

Plano trim
estral 

A
22 D

escobertura 
do folhelho 
superior

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
cam

inhões, escavadeiras, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
, R

D
A

R
D

A
 

Planos trim
estral e m

ensal 

A
23 Inspeção da 

qualidade do 
folhelho 
(obrigatória) 

Softwares Excel, W
ord, 

Access, Autocad e ILA
B

, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Plano m
ensal, 

análises de 
laboratório, atas de 
reunião 

R
D

A
 

Plano trim
estral 

A
24 D

esm
onte do 

folhelho inferior e 
superior e do estéril 
interm

ediário

Softwares Excel e 
Autocad, rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
, R

D
A

 
Program

ação diária, 
R

D
A

 

Plano de produção 

A
25 
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 A
tividade A

2 (M
odelo A

tual) subdividida em
 A

21 a A
27 (continuação da página anterior) 

 

A
25 C

arregam
ento

e 
transporte 

do
folhelho 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
cam

inhões, escavadeiras, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
 

R
D

A
 

Planos m
ensal e de 

m
anutenção 

A
26 C

ontrole 
topográfico da 
lavra 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

Planilha de pilhas, 
características do 
folhelho 

Program
ação diária, 

R
D

A
 

Sem
 controle 

A
27 Blendagem

 do 
folhelho 

Softwares Excel, W
ord e 

Autocad, rede, Internet, 
cam

inhões, em
presas 

terceirizadas, equipe SIX
 

Planilha de produção 
RD

A
 

Planos anual, trim
estral e 

m
ensal, de produção, 

projeto de pilhas

A
24 
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                             A
tividade F2 (M

odelo Futuro) subdividida em
 F21 a F27 (continua na página seguinte) 

F22 D
escobertura 

do folhelho 
superior

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad, de despacho e 
de planejam

ento de lavra 
rede, Internet, 
cam

inhões, escavadeiras, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
R

 
R

D
O

R

Plano e ordem
 de 

produção 

F21 Inspeção da 
qualidade do 
folhelho 

Softwares Excel, W
ord, 

Access, Autocad e ILA
B

, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Plano m
ensal, 

análises de 
laboratório, R

D
O

R
 

R
D

O
R

 

Plano de produção 

F23 Inspeção da 
qualidade do 
folhelho 
(com

plem
entar) 

Softwares Excel, W
ord, 

Access, Autocad e ILA
B

, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Plano m
ensal, 

análises de 
laboratório, RD

O
R

R
D

O
R

Plano de produção

F24 D
esm

onte do 
folhelho inferior e 
superior e do estéril 
interm

ediário

Softwares Excel e 
Autocad, rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
R

 
R

D
O

R
 

Plano e ordem
 de 

produção 

F25 
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 A
tividade F2 (M

odelo Futuro) subdividida em
 F21 a F27 (continuação da página anterior) 

 
 

           

F25 Carregam
ento 

e transporte do 
folhelho 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de despacho, 
rede, Internet, 
cam

inhões, escavadeiras, 
em

presas terceirizadas, 
equipe SIX

 

R
D

O
R

Plano e ordem
 de 

produção 

F26 V
erificação 

topográfica da 
lavra 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad e de 
planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, em

presas 
terceirizadas, equipe SIX

 

Planilha de pilhas, 
características do 
folhelho, R

D
O

R
 

R
D

O
R

Plano de produção 

F27 B
lendagem

 do 
folhelho 

Softwares Excel, W
ord, 

Autocad, de despacho e 
de planejam

ento de lavra, 
rede, Internet, 
cam

inhões, em
presas 

terceirizadas, equipe SIX
 

Planilhas de produção 
atualizada e de 
reconciliação, R

D
O

R
, 

relatório com
pleto 

R
D

O
R

Plano de produção, 
projeto de pilhas 

F24 
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Um resultado secundário desse projeto, após os mapeamentos iniciais e finais, 

foram descrições, como sugestão, dos respectivos processos de visualização no 

software de RV (In Touch), aproveitando-se os modelos criados para o estudo inicial 

de mineração (Anexo 3). Sugere-se a geração de um arquivo para cada mapeamento 

e um arquivo – por meio do software de RV – contendo todas as visualizações do 

respectivo modelo. Por meio desses arquivos é possível o acesso a outros arquivos e 

informações, através de vínculos dinâmicos. Todas as informações dos modelos em 

RV podem estar disponíveis também por um menu, no lado esquerdo da tela 

principal do software de RV. Estas descrições estão no Anexo 1, juntamente com as 

tabelas dos modelos iniciais. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Este capítulo, para maior clareza na exposição, divide os aspectos e resultados 

analisados de duas formas. Primeiramente analisa-se em separado os resultados 

obtidos nas duas fases em que o mapeamento foi dividido: modelos iniciais 

(apresentados no Anexo 1) e modelos finais (Anexo 5). Em seguida, os aspectos 

observados nos modelos finais são subdivididos em quatro tipos: aspectos gerais e 

aspectos com foco nas pessoas, nos processos e na tecnologia.  

 

Durante a análise de resultados, observou-se que diversos aspectos analisados 

se referiam a assuntos internos da empresa, destacados no item “Aspectos internos da 

mina estudada”. Procurou-se não contemplá-los para sugestões nos modelos futuros, 

uma vez que o objetivo é apontar soluções para os setores envolvidos de modo geral, 

e não sugestões para aspectos específicos de uma empresa, que devem ser tratados 

internamente, conforme seus próprios interesses. Cada empresa tem uma visão 

diferente desses aspectos, e o que é ideal para uma pode não ser para outra. Ainda 

assim, esses aspectos são apresentados porque serviram de referência para uma 

melhor compreensão das atividades do estudo de caso e do que poderia ser feito a 

respeito. 

 

6.1 Modelos Iniciais 

 

Ao ser aplicada no estudo de caso, esta tecnologia permitiu a verificação de 

alguns problemas e soluções para o fluxo de informações atual. Verifica-se, já a 

partir do primeiro Modelo Atual realizado, a necessidade de se criar modelos 

geológicos e econômicos digitais, em função da imprecisão dos modelos e do 

controle da qualidade do minério.  

 

Após a execução dos primeiros modelos, notou-se o pequeno uso de 

ferramentas computacionais específicas. Na verdade não faz parte do Modelo Atual 

qualquer software de mineração. Com base nessas primeiras observações, é proposta 

uma série de sugestões para compor o primeiro Modelo Futuro realizado. Uma delas 
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é a introdução contínua e paulatina de softwares de mineração, conforme forem 

aparecendo os resultados de seu uso. Introduzir todos estes softwares ao mesmo 

tempo não é recomendável, pois as pessoas e a organização da empresa podem não 

estar prontas para isso. Maximizar o valor da incorporação de tecnologia para 

controle de produção é muito mais difícil do que simplesmente incorporá-la. 

 

Enquanto a mina não dispõe destes softwares sugeriu-se a geração, via 

prestadoras de serviço, de modelos geológicos e econômicos digitais, com o auxílio 

de softwares específicos de planejamento de lavra, como o Datamine Studio (DMS), 

o Vulcan ou o Gemcom para os modelos geológicos e o Net Present Value Scheduler 

(NPVS) para os modelos econômicos, procurando-se otimizar o aproveitamento do 

minério, visando ao maior lucro possível. Sugeriu-se também a criação de curvas de 

dados históricos de produção e qualidade do minério, para se aumentar a 

previsibilidade dos processos e se estabelecer melhores parâmetros de qualidade. 

 

Quanto ao modelo geológico, este deve partir das informações geológicas 

existentes, em especial dos furos de sondagem. Para sua confecção, primeiramente 

delimita-se a superfície fronteiriça fechada tridimensional – e suas coordenadas – 

dentro da qual se encontra toda a jazida. Este volume é então subdividido em blocos, 

recebendo o nome de modelo de blocos. Próximo da fronteira do modelo, os blocos 

são novamente divididos, conforme necessário, para se evitar que a ultrapassassem. 

A cada bloco, então, são atribuídas propriedades de teor de óleo, teor de enxofre e 

friabilidade, de modo que cada um seja uma parte indivisível do modelo, com 

propriedades constantes. O procedimento utilizado é muito comum hoje para a 

execução de modelos geológicos digitais, não existindo ainda uma forma melhor de 

executá-los.  

 

Após ser gerado ele deve então ser exportado a um software de simulação 

econômica, como o NPVS, para a geração do modelo econômico. Com os resultados 

deste, pode-se simular o aproveitamento ótimo desse minério ao longo da vida útil da 

mina (seqüenciamento). Com isso podem ser geradas cavas econômicas ótimas, 

dentro desse software. É interessante observar que essas cavas não são 



103 

 

necessariamente viáveis tecnicamente, nem seguem o formato de tiras, como 

preconiza o método de lavra hoje utilizado na mina. Por isso, é necessário exportá-las 

para um software de desenho manual de cava, onde elas recebem um formato viável 

tecnicamente, embora resultem em resultado econômico inferior ao ótimo. 

 

Ao final, pode-se gerar um modelo virtual, com a visualização do sistema de 

informações por meio de RV. Como o software de RV utilizado não permitia a 

geração de um modelo geológico de blocos virtual, sugeriu-se a criação de uma 

superfície fechada representando esse modelo. Todos estes modelos são apresentados 

no Anexo 1. Com base nas observações feitas previamente, bem como em 

observações de campo, são apresentados a seguir os problemas e pontos críticos 

identificados. 

 

6.1.1 Aspectos internos da mina estudada 

 

A princípio foi observada a necessidade de se fazer mais amostragem. 

Costuma-se não considerar isto muito necessário lá, pois o minério é homogêneo, 

mas foram encontradas variações importantes em sua qualidade, como a existência 

de material estéril em diversos trechos de minério. Também foram observadas 

dificuldades de comunicação e de distribuição de responsabilidades, talvez pelo 

grande número de empresas terceirizadas, visando a um objetivo comum. Uma 

conseqüência disso, por exemplo, verificada em visita às frentes de lavra, foi uma 

interrupção da produção, por falhas de comunicação entre a equipe da mina 

(operadores e engenheiros).  

 

Por causa dessa interrupção, combinada com uma falha do funcionamento de 

outra carregadeira, formou-se imediatamente uma fila, com três caminhões 

aguardando o carregamento (Figura 37). Os operadores trabalham para uma empresa 

terceirizada, e às vezes são observados ou supervisionados por funcionários da 

própria mina, o que pode gerar dúvidas sobre o papel de cada um. A equipe da mina 

procura não interferir nas atividades das empresas terceirizadas e não se integrar com 

elas. Nesse caso, uma comunicação mais eficiente tornaria possível a visualização 
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mais imediata do problema (com a implantação de um sistema de despacho) e a 

diminuição da fila. Este tipo de acontecimento reforça a necessidade de um SGI. 

 

 
Figura 37: Transporte: acúmulo de caminhões 

 

Outra observação importante foi a excessiva quantidade de minério 

desperdiçada nas frentes de lavra, por falta de um melhor planejamento de sua 

extração. A Figura 38 mostra uma grande quantidade de minério depositada sobre o 

estéril, em uma frente de lavra. 

 

 

Figura 38: Acúmulo de minério não aproveitado. 
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Além disso, muito minério é considerado como estéril, por um excessivo rigor 

na classificação entre minério e estéril. A Figura 39 mostra um fragmento de 

minério, riscado com faca para a confirmação de que se tratava realmente de minério, 

mesmo abaixo da camada superficial. 

 

 

Figura 39: Minério considerado como estéril. 

 

Também chama a atenção o uso de papel e calculadora para o controle dos 

caminhões (e de seu basculamento no britador primário), apesar de haver um sistema 

digital disponível para isso (Figuras 40 e 41). 

 

 

Figura 40: Controle e quantificação da produção. 
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Figura 41: Quadro para controle e quantificação da produção. 

 

O foco na segurança parece exagerado em alguns aspectos (por exemplo, 

perfuração de espessuras muito menores do que permite o equipamento disponível, 

aumentando em muito a segurança, mas prejudicando a produção), mostrando uma 

aparente necessidade de se definir melhor os níveis adequados de segurança. 

Finalmente, observou-se o fato de a correia transportadora estar parte coberta e parte 

descoberta (Figura 42). Se é necessário cobri-la, para reduzir custos com secagem do 

minério, ela deveria ser inteiramente coberta. 

 

 

Figura 42: Correia transportadora semicoberta. 

 

6.2 Modelos Finais 

 

Durante a preparação dos modelos finais, observou-se algumas dificuldades 

intrínsecas a essa mina (aspectos gerais): 
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- operar uma empresa de petróleo na produção de minério (mineração não é o 

foco principal da empresa); 

- operar uma mina através da “gestão de contratos” (boa parte de seus 

funcionários atua basicamente na fiscalização e no gerenciamento de 

contratos com empresas terceirizadas); 

- operar uma mina de lavra em tiras no Brasil (não existem muitas desse tipo, 

para troca de informações e referências). 

 

Após a geração dos modelos finais, verificou-se diversos outros pontos críticos, 

positivos e negativos. Considerando a preocupação, neste trabalho, de equilibrar 

pessoas, processos e tecnologia (conforme explicado no Item 3.4), classifica-se a 

seguir esses pontos críticos, em cada um desses três aspectos. 

 

Pessoas (aspectos positivos): 

 

- a equipe de planejamento e operação da mina apresenta ótimo nível técnico, 

abertura para mudanças e integração; 

- existe um bom nível de comunicação formal e informal entre a equipe da 

empresa; 

- a equipe possui conhecimentos detalhados de todos os processos específicos, 

o que assegura sucesso na fiscalização de terceiros; 

- existem programas interessantes de desenvolvimento e motivação da equipe, 

como o chamado DE (Desenvolvimento de Equipes) e o Grupo de Qualidade 

da “Carga” (minério). 

 

Pessoas (aspectos negativos): 

 

- visão compartimentada entre qualidade do minério, segurança e produção, 

não se chegando a um ponto de equilíbrio; 

- visão por vezes simplista da geologia e da incerteza geológica na jazida; 

- dificuldade na comunicação e integração com as empresas terceirizadas. 
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Processos: 

 

- há bons resultados com processos pontuais, como o enchimento das caçambas 

(os caminhões precisam transportar a máxima quantidade de minério, pois 

foram projetados para transportar minério de ferro, bem mais denso); 

- falta detalhamento dos processos gerais e específicos da operação de lavra 

(incluindo documentação e formalização de processos de lavra). 

 

Tecnologia: 

 

- é excepcional na unidade petroquímica; 

- é limitada na área de modelagem geológica, planejamento de lavra e no 

controle de produção da mina (por exemplo, geração e aproveitamento de 

finos, perdas de folhelho na lateral da cava, filas na escavadeira e 

movimentação de equipamentos auxiliares, como pá carregadeira de apoio e 

pipa); 

- há uma aparente dificuldade na implantação de novas tecnologias na 

operação de mina, possivelmente por aspectos relacionados à governança 

corporativa de TI (tecnologia de informação) da empresa. 

 

Comparando os modelos finais gerados, é possível verificar diversas 

modificações efetuadas no Modelo Futuro em relação ao Atual. A maioria das 

modificações se dá na organização e no uso dos arquivos contendo as informações. A 

principal modificação proposta para os arquivos existentes é a unificação de diversos 

deles em um arquivo a ser denominado RDOR (Relatório Diário de Operações e 

Reservas). Além de tornar mais fácil o acesso às principais informações utilizadas, 

este documento, em formato Word, deverá ser a ligação entre todas as atividades. 

Desse modo, ele deverá ser atualizado após cada atividade e servir de arquivo de 

entrada para a atividade seguinte. Além disso, é proposta a geração rotineira de um 

relatório de segurança para as operações envolvendo o desmonte do minério e do 

estéril.  
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Outro aspecto que fica nítido pelo Modelo Atual é a falta de padronização dos 

arquivos fornecidos por empresas terceirizadas. O motivo, apontado pela equipe da 

mina, é a existência de padrões diferentes em cada empresa, que precisam ser 

respeitados, inclusive por razões contratuais. É proposto que se entre em negociações 

com essas empresas para a elaboração de um padrão comum a todas. Outro ponto 

importante é o fato de a mina não possuir a maioria das informações relativas ao 

trabalho das terceirizadas. Estas é que as mantêm em seus próprios bancos de dados, 

à disposição da mina. Por razões de segurança e agilidade de acesso, é proposto que 

estes dados fiquem todos armazenados em um banco de dados centralizado na 

própria mina. Ainda por segurança, também se propõe a geração periódica e 

automática de back-ups, a serem armazenados em local diferente de onde estiver o 

banco original. 

 

É proposto ainda que o plano de produção seja ampliado para traduzir todos os 

resultados do planejamento de lavra em um formato adequado para servir de controle 

para todas as atividades de produção. Além disso, propõe-se que também sejam 

geradas ordens de produção, estabelecendo mais claramente o que e como deve ser 

produzido. É sugerido que se gere, sistematicamente, relatórios de reconciliação, 

atualizados conforme forem obtidos os dados de produção. Ao final de todas as 

atividades, sugere-se a geração automática de um relatório completo, unindo todas as 

principais informações geradas por todas as atividades. Desse modo, o acesso aos 

resultados da produção fica muito mais fácil, inclusive para auditorias, controles de 

qualidade e certificações. Também se propõe que todas as atividades contenham os 

quatro parâmetros característicos do IDEF0: entrada, saída, mecanismo e controle. 

Isto é essencial para que o modelo resultante possa ser considerado um sistema de 

gerenciamento de informações totalmente integrado (SGI). 

 

Com base em uma revisão completa dos modelos finais e em sua avaliação 

geral junto à equipe da mina, foram observados diversos resultados positivos. A 

maior facilidade no acesso às informações tornou possível uma melhor comunicação 

entre os profissionais de lavra e de tratamento. Isto é importante pelo fato de 
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comumente haver problemas na mina, especialmente de controle de qualidade, em 

que não fica clara sua origem, se na lavra ou no tratamento, o que freqüentemente 

gera mal estar e dificuldade de relacionamento entre essas áreas.  

 

Sua maior contribuição, entretanto, está no planejamento, tanto de longo como 

de curto prazo. Informações mais claras ajudam a refinar os modelos geológicos, 

econômicos etc. Melhores modelos – geológicos, econômicos etc. – ajudam a fazer 

previsões e planejamentos mais eficientes. A integração das informações permite que 

se saiba qual o resultado que se obterá ao final do tratamento, ao se alterar um 

determinado parâmetro no início da lavra, ou em qualquer ponto do processo. Esta 

aplicação permite que se faça simulações da qualidade do produto final a partir de 

matérias-primas com diferentes teores de óleo e enxofre. Percebe-se com isso, que é 

possível aumentar a vida útil da jazida, sem prejuízo da qualidade do produto. Essa 

tecnologia também ajuda a manter uma qualidade mais estável para o material que 

alimenta a usina, mas isso também depende de um aumento na densidade e na 

eficiência de amostragem, ao longo das operações de lavra.  

 

Um exemplo de problema identificado pelo estudo de caso e confirmado na 

prática é o posicionamento de equipamentos durante a detonação. O Modelo Futuro 

prevê como entrada, para as atividades de desmonte, um relatório de segurança e 

posicionamento de equipamentos e pessoas, pois se notou que a segurança da mina, 

embora seja composta de regras bem rigorosas, é reativa, isto é, só atua quando 

ocorre um problema. Algumas semanas depois dessa sugestão, o engenheiro Leandro 

informou que uma operação de desmonte aguardou horas até que fosse retirada uma 

escavadeira da região de detonação, porque o Modelo Atual não prevê este tipo de 

preocupação prévia. Se previsse, a máquina poderia ter sido tirada com antecedência, 

ou deslocada para operar em outro ponto, sem prejuízo para a produção. 

 

Ao final, a principal contribuição desse estudo de caso foi a comprovação 

prática de que é realmente necessário um SGI para a compreensão de todos os 

processos de lavra. Isto foi verificado durante o processo de entendimento da correta 

seqüência de lavra por parte do autor. Embora os engenheiros da mina conhecessem 
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bem esses processos, eles só conseguiram explicá-lo de modo claro, sem imprecisões 

ou incoerências, após a execução do algoritmo e do fluxograma apresentados no Item 

4.2. Em resumo, segue um roteiro para a execução de um modelo completo de 

integração de informações e processos de um empreendimento: 

 

- definição da cadeia de valor (Duplo T); 

- geração dos modelos Atual e Futuro (IDEF0), conforme seqüência sugerida 

no Capítulo 3; 

- elaboração de algoritmos a partir do Modelo Futuro, visando sua 

implementação em um sistema de controle de informações; 

- elaboração de macros e scripts a partir dos algoritmos (adaptação destes para 

uso em softwares de mineração); 

- instalação e testes das ferramentas desenvolvidas (colocação em operação); 

- criação de mecanismos para monitoramento do funcionamento dessas 

ferramentas; 

- criação de um manual de procedimentos para uso dessa tecnologia; 

- treinamento, acompanhamento e ajustes ao longo da evolução destes 

modelos. 

 

Uma das mais importantes verificações efetuadas por este estudo é apontada 

como sugestão para novos trabalhos de pesquisa. Não esta incluída nestes modelos 

futuros, por exigir, para maior formalização, um projeto de pesquisa específico. 

Trata-se de se fazer um estudo de aproveitamento de finos (minério com 

granulometria abaixo de cerca de 8 cm). Isto permitirá uma gestão mais adequada 

dos resíduos gerados. Poder-se-á mesmo criar um SGR (Sistema de Gestão de 

Resíduos) da mineração, para controle de sua quantidade e qualidade. Este estudo 

deverá buscar a otimização do aproveitamento dos finos e a integração disto com 

toda a cadeia produtiva.  

 

Levando-se em conta a excessiva quantidade de finos produzida nessa mina, 

até o momento não aproveitada, e a preocupação cada vez maior da humanidade com 

o meio ambiente, um melhor aproveitamento desse material permitiria um melhor 



112 

 

alinhamento da empresa com as boas práticas internacionais, com uma significativa 

melhora de sua imagem. Por ser uma empresa com forte atuação no mercado 

acionário e modelo de governança corporativa, a PETROBRAS poderá traduzir essas 

boas práticas em valorização de suas ações (com a melhoria de sua imagem perante 

os acionistas), além de aproveitar melhor seu minério. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este trabalho apresenta diversos resultados positivos, mas também revela 

diversas limitações dos modelos estudados. Não poderia ser diferente, considerando 

a grande quantidade de aspectos analisados e os muitos problemas para os quais se 

buscou soluções. Por esse motivo, em alguns momentos ficou claro que o foco do 

trabalho estava se ampliando muito, exigindo a restrição ou exclusão de diversos 

itens, para que contemplasse apenas o seu tema central: a criação de um modelo de 

SGI por meio de um mapeamento de atividades dentro dos setores mineral e 

petrolífero. 

 

Durante a aplicação da metodologia de trabalho no estudo de caso, notou-se em 

diversos momentos a necessidade de se fazer pequenas modificações na mesma. A 

metodologia descrita no Capítulo 3, portanto, também é conseqüência de sua própria 

evolução ao longo da pesquisa. É a que se mostrou mais adequada após diversos 

ajustes prévios. Desse modo, esta metodologia é um dos principais resultados desse 

trabalho, e poderá ser utilizada em qualquer outra aplicação desse tipo em mineração 

ou E&P. 

 

O que se verifica claramente é que ainda há uma grande diferença no uso da 

tecnologia de RV em E&P e na mineração. Neste último setor ainda há muito mais o 

que se evoluir em termos de desempenho de hardware e software, antes que esta 

tecnologia realmente se popularize, embora este seja um caminho inexorável. A 

seguir são apresentados comentários, benefícios, limitações, atendimento dos 

objetivos e recomendações para futuras pesquisas. 

 

7.1 Benefícios e Limitações da Solução Proposta 

 

Uma das maiores dificuldades encontradas nesse trabalho foi a obtenção de 

informações consideradas estratégicas pelas empresas do setor de petróleo. Por isso, 

sempre que se precisou simular dados sigilosos, fez-se uso de números fictícios ou 

sem a identificação de sua origem, sempre de acordo com a orientação dos 
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profissionais responsáveis pela autorização de seu uso. Outra dificuldade é que a 

maioria das pesquisas do PMI ainda é voltada para o setor de mineração, e não há 

muita afinidade com o setor de petróleo. Isto está mudando aos poucos, a partir da 

recente criação, nesse departamento, do curso de engenharia de petróleo. A 

preparação da infra-estrutura também foi um pouco prejudicada pelo fato de as 

pesquisas no PMI ainda estarem mais voltadas para a mineração do que ao petróleo, 

o que dificulta o apoio de agências de fomento, que preferem investir em setores 

onde a pesquisa está mais consolidada. Ainda assim, essa dificuldade foi superada 

com o apoio e orientação de diversos profissionais e empresas do setor, e com a 

infra-estrutura já existente no LAPOL. 

 

Uma desvantagem observada nos modelos gerados é que sua representação 

(IDEF0) não permite a flexibilidade necessária em alguns aspectos. Por exemplo, 

quando uma determinada atividade pode ser ou não necessária, não há uma forma 

suficientemente adequada de representar essa dupla possibilidade. Uma opção é 

representá-la com linhas pontilhadas, mas sua interação com outras atividades faz às 

vezes com que não seja possível mostrar adequadamente duas possibilidades 

diferentes dentro de uma mesma representação de um sistema de informações. A 

solução nesses casos é criar diferentes representações para cada alternativa.  

 

Ainda não é possível, de modo eficiente, unificar completamente os sistemas 

de mineração e de E&P, conforme já era previsto, dadas as diferenças nos métodos 

mais convencionais de produção dos dois setores, embora haja atividades que se 

mostram mais favoráveis a uma integração, como a pesquisa e a modelagem 

geológica. Essas duas atividades podem ser colocadas em um mesmo modelo de 

SGI. Em seguida, outras também podem ser inseridas, mas com cores diferentes para 

atividades de mineração e petrolíferas. É possível que para muitas pessoas a 

representação assim pareça sobrecarregada e difícil de ser utilizada, de modo que se 

poderia criar filtros para que se possa ver apenas as atividades de interesse no 

momento. Isto exige mudanças nas ferramentas utilizadas, em particular no software 

de IDEF0, mas é uma alternativa interessante. 
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Ficou claro, outrossim, que o grande benefício do modelo SGI é conseguir 

integrar o que realmente precisa ser integrado, ou seja, atividades inter-relacionadas. 

Assim, faz mais sentido para uma empresa que lida com a obtenção de petróleo de 

diversas fontes, incluindo a mineração, criar modelos separados para cada caso e 

depois interligá-los conforme necessário. 

 

Embora seja uma ferramenta importante e atual para modelagem, a UML não 

chegou a ser utilizada nesse trabalho, mesmo porque os modelos gerados aqui 

seguem um formato mais semelhante ao IDEF0. A UML é mais voltada para o 

desenho de software Orientado a Objeto e tem um uso limitado para outros 

paradigmas de programação e ainda mais para modelagens não diretamente 

relacionadas à programação computacional. Já em futuros estudos para aplicações 

específicas de Sistemas de Gerenciamento de Informações, conforme o modelo 

proposto aqui, a UML poderá ser uma grande aliada. 

 

Para as aplicações de RV, estudou-se, em continuidade a pesquisas anteriores 

de Azevedo (2002), a vinculação de planilhas e bancos de dados, além da interação 

entre softwares que lidam com diferentes tipos de informação, representações 

gráficas, legendas etc. Procurou-se avaliar suas vantagens e desvantagens no 

gerenciamento de informações para a mineração e para o petróleo. Observa-se que o 

uso desta tecnologia é muito interessante, especialmente onde traz mais clareza a 

informações de outro modo mais difíceis de se ver, como quando se deseja visualizar 

as posições relativas de diversos poços de petróleo no interior de um mesmo 

reservatório. Embora não seja necessário, logo de início, colocar todas as 

informações disponíveis em formato RV, a integração dessa ferramenta pode ser 

obtida aos poucos, começando pelas atividades que mais apresentarem ganhos em 

uma representação em RV. 

 

Quanto à projeção estereográfica, esse é um recurso de RV específico que não 

foi foco direto do trabalho, para que este não se tornasse amplo demais. Entretanto 

verifica-se que este recurso apresenta um grande potencial para evolução, o que 

parece ser uma forte tendência para os próximos anos. Embora ainda seja cara e exija 
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uma grande quantidade de equipamentos para visualização (ainda não está facilmente 

disponível em qualquer lugar, como na tela de um celular ou em uma transmissão via 

Internet), mas as projeções estereográficas já podem contribuir de inúmeras formas 

para o acesso à informação. Recentemente, por exemplo, tem-se desenvolvido o 

conceito da chamada Realidade Misturada (PROVIDELO et al, 2004), onde o 

ambiente real e o virtual são sobrepostos.  

 

Esta pode ser subdividida em Realidade Aumentada (enriquecimento do 

ambiente real com objetos virtuais) e Virtualidade Aumentada (inserção de 

elementos reais em ambientes virtuais). Uma das possíveis aplicações de Realidade 

Aumentada é a visão, em tempo real, através de paredes ou superfícies opacas em 

geral. Isto é possível utilizando óculos contendo um sistema de posicionamento do 

tipo GPS, e conectados remotamente a um computador contendo plantas e 

informações gerais sobre o que estiver sendo visualizado.  

 

Uma sugestão de aplicação dessa tecnologia é o acesso a informações de uma 

plataforma de petróleo ou de uma mina subterrânea. Estes óculos poderão projetar 

em suas lentes a imagem de fios, tubulação e equipamentos que estiverem instalados 

atrás de uma parede ou subterrâneos, submersos etc. Do mesmo modo, poder-se-á 

utilizar estes óculos para se visualizar modelos geológicos, furos de sondagem etc. 

enquanto se olha diretamente para uma frente de lavra, facilitando o posicionamento 

de escavadeiras e tornando mais precisa a produção. A vantagem para o 

gerenciamento de informações, nesse caso, é a possibilidade de se monitorar todas as 

atividades de produção e manutenção à distância, de um centro de controle.  

 

Em resumo, os principais benefícios observados nesse trabalho, associados às 

aplicações de gerenciamento de informações são: 

 

- permite visualizar melhor todo o fluxo de informações de um 

empreendimento, facilitando a execução de correções no modelo e nas 

operações, inclusive à distância, via Internet; 

- permite a integração de informações, eliminando as “ilhas de informação”; 
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- essa integração de informações facilita a integração entre atividades e setores 

diferentes, como 

o planejamento de curto e de longo prazo, 

o planejamento e execução, 

o prospecção, perfuração e produção de petróleo, 

o lavra e tratamento, 

o E&P e refino / distribuição (ou seja, upstream e downstream) 

- facilita a obtenção de informação em tempo real, de qualquer lugar do mundo 

e de modo mais claro e preciso; 

- permite a compreensão compartilhada da informação, com interação de 

diferentes profissionais, facilitando a tomada rápida de decisão; 

- facilita a automatização de operações, incluindo a correção automática e 

instantânea de desvios; 

- facilita o rastreamento de produtos; 

- torna mais fácil prever o impacto em uma atividade ao se modificar outras; 

- evita o surgimento de erros de digitação, duplicidade de informações ou 

informações conflitantes, que podem ocorrer freqüentemente quando o banco 

de dados não é unificado nem automatizado. 

 

Algumas das principais desvantagens ou limitações: 

 

- para melhor aproveitamento dessa tecnologia, é importante que se disponha 

de informações constantemente atualizadas, o que muitas vezes não ocorre, 

especialmente na mineração; 

- nem sempre há uma rede de comunicação eficiente nos locais das operações 

(que muitas vezes são lugares ermos, como florestas, alto-mar etc.); 

- nem sempre há disponibilidade de hardwares e softwares específicos; 

- é necessário treinamento específico sobre o uso da tecnologia; 

- é necessária a revisão de procedimentos e da própria forma de gerenciamento 

da empresa, o que implica em resistências culturais, instabilidade temporária 

e gastos de tempo e dinheiro; 
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- as empresas que oferecem soluções são em geral pouco flexíveis (clientes 

ficam dependentes delas e de seus softwares para acessarem seus arquivos); 

- o método IDEF0 não tem muita flexibilidade para visualização de diferentes 

opções de atividades; 

- é difícil medir seus benefícios, após a implantação, pois eles demoram a 

surgir e podem ser confundidos com resultados de outras modificações na 

empresa, no setor ou na economia, ou ainda, poderiam ser obtidos de outro 

modo. 

 

7.2 Atendimento dos Objetivos 

 

Lembrando o objetivo principal desse trabalho, que é desenvolver um modelo 

de Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI), buscando uma melhoria na 

visibilidade e no fluxo de informações da cadeia produtiva de recursos naturais, mais 

especialmente nos setores de mineração e de petróleo, o mesmo foi alcançado pela 

criação dos modelos apresentados no capítulo de resultados e nos anexos. Foi 

desenvolvido e formalizado o modelo de uso interligado de análise de processos, 

Brown-paper e IDEF0. Foram feitos mapeamentos de atividades atuais e, com base 

nas informações obtidas com os modelos gerados, foi possível estabelecer diversos 

modelos com sugestões de melhorias (modelos futuros), contemplando o Sistema de 

Gerenciamento Integrado (SGI). 

 

Segue-se a análise referente ao atendimento dos objetivos secundários. 

 

- Desenvolver o conceito da Cadeia de Valor do Petróleo (CVP). 

o O modelo que representa a CVP foi sendo modificado e amadurecido 

ao longo de todo o trabalho, a partir do conceito do Duplo T (CVM), 

resultando no modelo final apresentado no capítulo de resultados. 

- Mapear as atividades principais de criação de valor em mineração e petróleo. 

o Este mapeamento foi subdividido em um mapeamento preliminar 

(análise de processos), um mapeamento intermediário (Brown-paper) 
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e um mapeamento final (Modelo Atual), que foi realizado com o 

auxílio do método IDEF0 e está apresentado no Anexo 1. 

- Pesquisar o uso de ferramentas computacionais modernas – e a possibilidade 

de desenvolvimento de novas – para as diversas atividades envolvidas. 

o Pesquisou-se alternativas como o uso de realidade virtual e de 

softwares capazes de integrar dados de diferentes origens e formatos 

(como o Studio), e pôde-se assim verificar as vantagens e limitações 

dessas tecnologias. 

- Garantir a aplicabilidade deste modelo de gerenciamento de informações, por 

meio de um estudo de caso, criando-se um roteiro de implantação desse 

sistema nas empresas, validando e ajustando este modelo junto a profissionais 

experientes dos setores envolvidos. 

o Por meio do estudo de caso apresentado, criou-se o roteiro de 

implantação descrito nos capítulos anteriores. 

- Divulgar, junto ao meio acadêmico, às empresas e aos profissionais, o 

modelo desenvolvido, por meio de publicações científicas, de modo a facilitar 

o seu aproveitamento. 

o Foram realizadas apresentações em eventos internacionais como o 

Rio, Oil & Gas, no Rio de Janeiro (AZEVEDO; DE TOMI, 2006) e o 

SIAEM, em São Paulo (AZEVEDO; CEOTTO; DE TOMI, 2004). 

 

7.3 Recomendações para Futuras Pesquisas 

 

Quando um mesmo modelo de gerenciamento de informações, como este, for 

utilizado em todos os setores de uma empresa de mineração ou de petróleo, poder-se-

á garantir a unicidade da informação, e o controle e a manutenção deste será bem 

mais simples. Destaca-se aqui que o que se procurou fazer foi aproveitar arquivos e 

bancos de dados pré-existentes, de origens diferentes – que antes eram trabalhados de 

maneira isolada, constituindo o que se poderia chamar de “ilhas de informação” – 

para assim criar um banco de dados unificado. Os dados e arquivos deste banco não 

estão dentro do próprio modelo virtual, mas apenas vinculados a ele, de modo que 

podem ser acessados onde estiverem sendo gravados ou modificados. 
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Se algumas dessas informações forem de acesso restrito, o sistema poderá pedir 

uma senha para apresentá-las e mesmo criar diversos padrões de usuários. Observa-

se, no entanto, que uma das maiores vantagens verificadas é justamente a grande 

quantidade de informações que poderão estar disponíveis. Mesmo que algumas delas 

não sejam necessárias para um dado setor, este poderá tirar proveito da visão geral 

que o modelo fornece, inclusive para interagir com outros setores. 

 

Por meio deste tipo de modelo é possível se fazer também um rastreamento das 

informações ao longo da cadeia de valor de mineração ou de petróleo. Assim, pode-

se acompanhar um bloco específico de minério, por exemplo, desde a sua remoção 

de uma frente de lavra até o destino final do material beneficiado a partir dele, ou até 

a deposição de seus rejeitos. Desse modo, se houver um material com qualidade 

inferior, será possível saber de onde ele veio – de que pilha e mesmo de qual frente 

de lavra. Isto permitirá fazer as correções necessárias nos modelos ou nas operações 

da mina. O mesmo vale para a indústria do petróleo. 

 

Como próximos passos sugere-se a continuidade da aplicação prática dos 

modelos IDEF0 propostos, em outros setores. Desse modo, será possível se obter 

mais resultados para se medir melhor os benefícios alcançados. A seguir são 

apresentadas algumas sugestões para a melhoria dos softwares de RV envolvidos na 

integração de informações. 

 

- Permitir vincular modelos geológicos de blocos (hoje se usa superfícies 

digitais que simulam esses modelos). 

- Aumentar a facilidade de navegação com o mouse (algumas vezes ainda é 

difícil mover as imagens para se ter o ponto de vista desejado). 

- Permitir se fazer polígonos manualmente, sobre um trecho qualquer do 

modelo, para o programa apresentar dados específicos daquele trecho (por 

exemplo, desenhando-se um contorno em um trecho do modelo geológico 

para o software gerar automaticamente um volume em torno daquele 

polígono). 
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- Permitir maior integração com softwares de despacho, incluindo o uso de 

dispositivos de segurança, como alarmes de proximidade ou situações 

perigosas de veículos e equipamentos da mina, alarmes para erros ou 

problemas de processos ou mesmo permitir, aliado a um aumento da precisão 

topográfica e de posicionamento, o controle automático ou manual da direção 

de caminhões (piloto automático). 

- Integrar o software de RV com o de desenho, permitindo a criação e a 

correção de cavas, poços etc. simultaneamente com a visualização avançada e 

estereográfica. 

- Pesquisar softwares de RV mais adequados para o setor petrolífero. 

 

A seguir são apresentadas sugestões a respeito da integração de informações: 

 

- estudar outras aplicações da metodologia dessa pesquisa (exemplo: 

integração da SIX com outras unidades da PETROBRAS); 

- aumentar progressivamente o detalhamento dos modelos; 

- ouvir mais pessoas envolvidas nos processos, para obtenção de melhores 

resultados; 

- buscar o treinamento de profissionais para o gerenciamento de informações 

(incluindo parcerias entre universidades e empresas); 

- buscar melhor qualidade da informação (sem isso, de nada adianta gerenciá-la 

bem); 

- melhorar a integridade e a segurança da informação, definindo-se perfis de 

usuário (acessos, senhas etc.), criando-se um banco de dados único, com 

back-up, controle de duplicidade (acesso simultâneo somente para leitura), 

vinculação de arquivos em vez de importação, atualização automática de 

arquivos, especialmente importante quando sua freqüência precisa ser alta, 

uso de Internet / Intranet e rede sem fio; 

- pesquisar mais a fundo outras ferramentas importantes de auxílio à 

modelagem de integração de informações, como UML; 
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- desenvolver softwares para melhorar a integração digital de informações, ou 

seja, programas que consigam ler e gerenciar informações geradas por 

diferentes outros softwares; 

- a E&P caminha para métodos não convencionais, incluindo a mineração: é 

necessário buscar integrá-los. 

 

Espera-se que este trabalho não se encerre aqui, servindo de ponto de partida 

para novas pesquisas, com a geração de melhorias para os setores de petróleo e de 

mineração. Como ambos são em geral muito lucrativos, muitas pessoas costumam 

pensar que não é necessário mudar nada, pois “as coisas já estão boas como estão”. 

Além disso, a alta incerteza envolvida, especialmente com a modelagem geológica e 

com a variação do preço do barril de petróleo ou de outros bens minerais, faz com 

que pequenos ganhos em produtividade ou lucro sejam mascarados pelas flutuações 

decorrentes dessas imprecisões. Entretanto, quando se observa o que significa um 

ganho de apenas um dólar por barril, em um país que consome cerca de dois milhões 

de barris por dia, percebe-se a importância destes estudos. 
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ANEXO 1 – TABELAS IDEF0 INICIAIS E RV 

 

Estas tabelas apresentam os modelos iniciais executados antes da aplicação 

efetiva da metodologia de pesquisa desse trabalho no seu estudo de caso. Esses 

modelos serviram, portanto, como preparação para o estudo de caso. Nas tabelas 

mostradas a seguir (Tabelas 2 a 24), todas as descrições de atividades (coluna 

Atividade) começam pelo seu nome, que é composto pela letra A, seguida de um 

número, indicando a seqüência segundo a qual elas devem ser executadas. Alguns 

desses nomes aparecem na célula de entrada de outras atividades, indicando que 

aquelas atividades (indicadas pelos seus nomes) devem ser executadas antes destas 

outras. Ou seja, se uma atividade A aparece como entrada para uma atividade B, ela 

deve ser realizada antes de B. 

 

Tabela 2: Modelo proposto para minas a céu aberto (atividades principais). 

Atividade Entrada Saída Mecanismo Controle 

A0 pesquisa, 

modelagem, plan 

e operação de 

lavra 

Topo, preços 

dos produtos, 

custos 

estimados de 

pesquisa, 

planejamento, 

produção e 

logística, 

objetivos 

Produção DM, NPV, 

equipes de 

sondagem, plan 

e operação, 

máquinas, 

laboratórios 

etc. 

Restrições 

legais, técnicas, 

econômicas, 

geoestatísticas, 

acidentes, 

parâmetros de 

qualidade e de 

produção, 

interpretação 

geológica, 

índices chave 

de desempenho 

etc. 

A01 pesquisa Topo, preços 

dos produtos, 

custos de 

pesquisa, 

Sondagem Equipes de 

perfuração, 

amostragem, 

laboratórios 

Restrições 

legais, técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 
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objetivos etc. 

A02 modelagem 

geológica 

Topo, A0315, 

A01 

Modelo 

geológico 

digital 

(litologia, 

teores etc.) 

DM, equipe de 

geologia 

Parâmetros de 

qualidade, 

interpretação 

geológica 

A03 plan Topo, preços 

dos produtos, 

custos de 

produção, A02

Produção 

prevista 

DM, NPV, 

equipe de plan 

etc. 

Restrições 

legais, técnicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(REM, teores 

de corte etc.) 

A04 operação de 

lavra 

A03 Produção Equipe de 

operação, 

máquinas etc. 

Restrições 

técnicas, 

acidentes etc. 

 

Tabela 3: Modelo para minas a céu aberto (subdivisões da atividade A02). 

A021 geração de 

seções (se 

necessário) 

A01 Seções 

geológicas 

DM, equipe de 

geologia 

Interpretação 

geológica 

A022 

composição 

A01 Sondagem 

composta 

DM, equipe de 

geologia 

Restrições 

geoestatísticas 

A023 variografia A022, A0315, 

(A021) 

Variograma(s) 

ajustado(s) 

DM, equipe de 

geologia 

Restrições 

geoestatísticas 

A024 raios de 

busca 

A023 Elipsóide de 

busca 

DM, equipe de 

geologia 

Restrições 

geoestatísticas 

(parâmetros do 

variograma 

ajustado) 

A025 criação e 

interpolação do 

modelo 

(A021), A022, 

A023, A024, 

A01, topo 

Modelo 

geológico de 

blocos 

DM, equipe de 

geologia 

Restrições 

geoestatísticas 

(parâmetros do 
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(litologia, 

teores etc.) 

variograma 

ajustado) 

 

Tabela 4: Modelo para minas a céu aberto (subdivisões da atividade A03). 

A031 

planejamento de 

longo prazo 

A025, preços 

dos produtos, 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção 

Cavas 

operacionais 

de longo 

prazo, 

parâmetros de 

produção, 

relatórios de 

reconciliação 

DM, NPV, 

topo, equipes 

de 

planejamento e 

de operação 

Restrições 

econômicas, 

legais, técnicas, 

parâmetros de 

qualidade e de 

produção, 

índices chave 

de desempenho 

etc. 

A032 

planejamento de 

curto prazo 

A025, preços 

dos produtos, 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção, 

parâmetros 

técnicos de 

produção 

Cavas 

operacionais 

de curto 

prazo, 

parâmetros de 

produção, 

relatórios de 

reconciliação 

DM, topo, 

equipes de 

planejamento e 

de operação 

Restrições 

econômicas, 

técnicas, 

parâmetros de 

qualidade e de 

produção, 

índices chave 

de desempenho 

etc. 

 

Tabela 5: Modelo para minas a céu aberto (subdivisões da atividade A031). 

A0311 

modelagem 

econômica 

A025, preços 

dos produtos, 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção 

Modelo 

econômico de 

blocos 

DM, NPV, 

equipe de 

planejamento 

Restrições 

legais, técnicas, 

parâmetros de 

qualidade etc. 

A0312 estudo de 

cava final 

A031, limites 

legais e 

Blocos 

lavráveis, 

NPV, equipe 

de 

Restrições 

econômicas, 
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técnicos, 

objetivos 

modelo 

econômico de 

blocos sem os 

blocos 

lavráveis 

(forma 

aproximada 

da cava final)

planejamento legais, técnicas, 

parâmetros de 

qualidade etc. 

A0313 

seqüenciamento 

A032, 

períodos, 

objetivos 

Blocos 

lavráveis por 

período, 

forma 

aproximada 

das cavas 

intermediárias 

e final 

(melhor 

definição da 

cava final) 

NPV, equipe 

de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

parâmetros de 

qualidade etc. 

A0314 

operacionalização 

A0313, A04 Cavas 

operacionais, 

parâmetros de 

produção 

DM, equipes 

de 

planejamento e 

de operação 

Restrições 

técnicas (de 

equipamentos 

etc.) 

A0315 

reconciliação 

A0314, A04 Relatórios DM, topo, 

equipes de 

planejamento e 

de operação 

Objetivos de 

produção, 

índices chave 

de desempenho

 

Tabela 6: Modelo Atual específico para a mina estudada (atividades principais). 

Atividade Entrada Saída Mecanismo Controle 

A0 pesquisa, 

modelagem, plan 

Topo, preços 

dos produtos 

Produção (óleo, 

enxofre etc.) 

Excel, 

Equipes de 

Restrições 

legais, 
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e operação de 

lavra 

(óleo, enxofre 

etc.), custos 

estimados de 

pesquisa, 

planejamento, 

produção e 

logística, 

objetivos 

sondagem, 

plan e 

operação, 

máquinas, 

laboratórios 

etc. 

técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc.

A01 pesquisa Topo, preços 

dos produtos 

(óleo), custos 

de pesquisa, 

objetivos, 

A0317 

Sondagem Equipes de 

geologia, 

perfuração, 

topografia, 

amostragem, 

Excel, 

laboratórios 

etc. 

Restrições 

geológicas, 

legais, 

técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc.

A02 modelagem 

geológica 

Topo, A0317, 

A01 

Modelo 

geológico 

manual 

(litologia, teores 

de óleo, S 

friabilidade etc.) 

Equipe de 

geologia, 

Excel, 

Autocad 

Parâmetros 

de qualidade 

do minério 

(teor de óleo, 

S, 

friabilidade 

etc.), 

interpretação 

geológica 

A03 plan Topo, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos de lavra 

(retirada do 

capeamento, 

estéril, folhelho 

Produção 

prevista (tipos de 

óleo, S etc.) 

Equipe de 

plan etc. 

Restrições 

legais, 

técnicas, 

parâmetros 

de qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade 
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etc.), de 

beneficiamento 

(retorta), de 

recuperação da 

área, A02 

etc.), REM 

A04 operação de 

lavra 

A03 Produção (óleo, 

S etc.) 

Equipe de 

operação, 

máquinas 

(dragline, 

tratores etc.) 

Restrições 

técnicas, 

mecanismos 

de lavra por 

tiras, teor de 

óleo, S, 

friabilidade, 

acidentes etc.

 

Tabela 7: Modelo Atual para a mina estudada (subdivisões da atividade A01). 

A011 seleção de 

locais para 

sondagem 

Topo, preços 

dos produtos 

(óleo), custos 

de pesquisa, 

objetivos, 

A0317 

Locais 

(coordenadas) 

para sondagem 

(malha, 

espaçamento 

etc.) 

Equipes de 

geologia e 

topografia 

Restrições 

geológicas, 

legais, 

técnicas, 

econômicas 

etc. 

A012 sondagem A011 Amostras de 

sondagem 

Equipes de 

geologia, 

perfuração e 

topografia 

Restrições 

técnicas, 

acidentes etc. 

A013 análise A012 Resultados de 

sondagem 

Equipes de 

geologia, 

laboratórios 

etc. 

Restrições 

geológicas, 

técnicas, 

econômicas 

 

Tabela 8: Modelo Atual para a mina estudada (subdivisões da atividade A02). 

A021 geração de A01 Seções Equipe de Interpretação 
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seções (se 

necessário) 

geológicas 

manuais (digitais 

e impressas) 

geologia, 

Excel, 

Autocad 

geológica 

(folhelho, 

capeamento, 

estéril), 

espaçamento 

entre seções 

A022 geração dos 

modelos 

geológicos 

A01, A021 Modelo 

geológico 

manual 

(litologia, teores 

de óleo, S 

friabilidade etc.) 

Equipe de 

geologia, 

Excel, 

Autocad 

Parâmetros 

de qualidade 

do minério 

(teor de óleo, 

S, 

friabilidade 

etc.), 

interpretação 

geológica 

 

Tabela 9: Modelo Atual para a mina estudada (subdivisões da atividade A03). 

A031 

planejamento de 

longo prazo 

A025, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção 

(de lavra, 

beneficiamento, 

ambientais etc.)

Desenho de lavra 

(tiras) de longo 

prazo, 

parâmetros de 

produção, 

relatórios de 

reconciliação 

Topo, 

equipes de 

planejamento 

e de 

operação, 

software de 

desenho, do 

tipo CAD 

Restrições 

econômicas, 

legais, 

técnicas, 

parâmetros 

de qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) e 

de produção 

A032 

planejamento de 

curto prazo 

A025, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados e 

Desenho de lavra 

(tiras) de curto 

prazo, 

parâmetros de 

produção, 

Topo, 

equipes de 

planejamento 

e de 

operação, 

Restrições 

econômicas, 

técnicas, 

parâmetros 

de qualidade 
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discriminados 

de produção, 

parâmetros 

técnicos de 

produção 

relatórios de 

reconciliação 

software de 

desenho, do 

tipo CAD 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) e 

de produção 

(óleo, S etc.)

 

Tabela 10: Modelo Atual para a mina estudada (subdivisões da atividade A031). 

A0311 

modelagem 

econômica 

A025, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção, 

recuperação 

ambiental etc. 

Modelo 

econômico 

manual, 

quantidades a 

serem lavradas 

(folhelho, estéril, 

capeamento) 

Equipe de 

planejamento, 

Excel 

Restrições 

legais, 

técnicas, 

parâmetros 

de qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) 

A0312 estudo de 

cava final (tiras a 

serem lavradas) 

A031, limites 

legais e 

técnicos, 

objetivos 

Quantidades 

operacionalmente 

lavráveis, forma 

aproximada do 

modelo 

topográfico sem 

o material a ser 

lavrado 

Equipe de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

legais, 

ambientais, 

técnicas, 

parâmetros 

de qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) 

A0313 

seqüenciamento 

A032, períodos, 

objetivos 

Tiras lavráveis 

por período, 

forma 

aproximada das 

tiras ao longo do 

tempo e ao final 

Equipe de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

parâmetros 

de qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 
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(melhorando a 

definição da 

configuração 

final) 

REM etc.) 

A0314 estudo de 

pilhas de 

estocagem 

A0313 Volumes e 

tonelagens (por 

litologia, teores 

etc.), área e 

localização das 

pilhas 

Equipe de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

parâmetros 

de qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) 

A0315 

operacionalização 

A0313, A04 Tiras 

operacionais, 

parâmetros de 

produção 

Equipes de 

planejamento 

e de operação 

Restrições 

técnicas (de 

equipamentos 

etc.) 

A0316 

recuperação da 

área 

A0315 Modelos 

topográficos após 

a recuperação 

(intermediários e 

final) 

Equipes de 

planejamento 

e de operação 

Restrições 

técnicas, 

ambientais, 

de 

equipamentos 

etc. 

A0317 

reconciliação 

A0314, A0315, 

A0316, A04 

Relatórios Topo, 

equipes de 

planejamento 

e de operação 

Objetivos de 

produção, 

teor de óleo, 

S, 

friabilidade, 

REM etc. 

 

Tabela 11: Modelo Futuro para a mina estudada (atividades principais). 

Atividade Entrada Saída Mecanismo Controle 

A0 pesquisa, 

modelagem, plan 

Topo, preços 

dos produtos 

Produção (óleo, 

S etc.) 

DM, NPV, 

In Touch, 

Restrições 

legais, 
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e operação de 

lavra 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados de 

pesquisa, 

planejamento, 

produção e 

logística, 

objetivos 

equipes de 

sondagem, 

plan e 

operação de 

lavra, 

máquinas, 

laboratórios 

etc. 

técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 

A01 pesquisa Topo, preços 

dos produtos 

(óleo), custos 

de pesquisa, 

objetivos, 

A0317 

Sondagem DM, equipes 

de geologia, 

perfuração, 

topografia, 

amostragem, 

laboratórios 

etc. 

Restrições 

geológicas, 

legais, 

técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 

A02 modelagem 

geológica 

Topo, A0317, 

A01 

Modelo 

geológico 

digital 

(litologia, teores 

de óleo, S, 

friabilidade 

etc.) 

DM, equipe 

de geologia 

Parâmetros de 

qualidade (teor 

de óleo, S, 

friabilidade 

etc.), 

interpretação 

geológica 

A03 

planejamento 

Topo, preços 

dos produtos 

(óleo, enxofre 

etc.), custos de 

lavra (retirada 

do capeamento, 

estéril, folhelho 

etc.), de 

beneficiamento 

(retorta), de 

Produção 

prevista (tipos 

de óleo, S etc.) 

DM, NPV, 

In Touch, 

equipe de 

plan etc. 

Restrições 

legais, 

técnicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade 

etc.), REM 
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recuperação da 

área, A02 

A04 operação de 

lavra 

A03, A031, 

A0316, A0317, 

A032 

Produção (óleo, 

S etc.), 

execução e 

amostragem de 

pilhas 

Equipes de 

operação de 

lavra, de 

despacho, de 

amostragem, 

In Touch, 

GPS, 

máquinas 

(dragline, 

tratores etc.) 

Restrições 

técnicas, 

mecanismos de 

lavra por tiras, 

teor de óleo, S, 

friabilidade, 

acidentes etc. 

 

Tabela 12: Modelo Futuro para a mina estudada (subdivisões da atividade A01). 

A011 seleção de 

locais para 

sondagem 

Topo, preços 

dos produtos 

(óleo), custos 

de pesquisa, 

objetivos, 

A0317 

Locais 

(coordenadas) 

para sondagem 

(malha, 

espaçamento 

etc.) 

Equipes de 

geologia e 

topografia, 

topo, DM 

Restrições 

geológicas, 

legais, 

técnicas, 

econômicas 

etc. 

A012 sondagem A011 Amostras de 

sondagem 

Equipes de 

geologia, 

perfuração e 

topografia 

Restrições 

técnicas, 

acidentes etc. 

A013 análise A012 Resultados de 

sondagem 

Equipes de 

geologia, 

laboratórios 

etc. 

Restrições 

geológicas, 

técnicas, 

econômicas 

 

Tabela 13: Modelo Futuro para a mina estudada (subdivisões da atividade A02). 

A021 geração de 

seções 

A01 Seções 

geológicas 

DM, equipe 

de geologia 

Interpretação 

geológica 
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(digitais e 

impressas) 

(folhelho, 

capeamento, 

estéril), 

espaçamento 

entre seções 

A022 

composição 

(uniformização) 

da sondagem 

A01 Sondagem 

composta em 

intervalos 

especificados 

DM, equipe 

de geologia 

Restrições 

geoestatísticas 

A023 variografia A021, A022, 

A0317,  

Variograma(s) 

ajustado(s) 

DM, equipe 

de geologia 

Restrições 

geoestatísticas 

A024 raios de 

busca 

A023 Elipsóide de 

busca 

DM, equipe 

de geologia 

Restrições 

geoestatísticas, 

parâmetros do 

variograma 

ajustado 

A025 criação e 

interpolação do 

modelo 

(A021), A022, 

A023, A024, 

A01, topo 

Modelo 

geológico de 

blocos 

(folhelho, 

estéril, 

capeamento) 

DM, equipe 

de geologia 

Restrições 

geoestatísticas, 

parâmetros do 

variograma 

ajustado 

 

Tabela 14: Modelo Futuro para a mina estudada (subdivisões da atividade A03). 

A031 

planejamento de 

longo prazo 

A025, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção (de 

lavra, 

Cavas (tiras) 

operacionais de 

longo prazo, 

parâmetros de 

produção, 

relatórios de 

reconciliação 

DM, NPV, 

In Touch,  

topo, equipes 

de 

planejamento 

e de 

operação 

Restrições 

econômicas, 

legais,  

técnicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 
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beneficiamento, 

ambientais etc.)

REM etc.) e de 

produção 

A032 

planejamento de 

curto prazo 

A025, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção, 

parâmetros 

técnicos de 

produção 

Cavas (tiras) 

operacionais de 

curto prazo, 

parâmetros de 

produção, 

relatórios de 

reconciliação 

DM, topo, In 

Touch, 

equipes de 

planejamento 

e de 

operação 

Restrições 

econômicas, 

técnicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) e de 

produção de 

óleo, S etc. 

 

Tabela 15: Modelo Futuro para a mina estudada (subdivisões da atividade A031). 

A0311 

modelagem 

econômica 

A025, preços 

dos produtos 

(óleo, S etc.), 

custos 

estimados e 

discriminados 

de produção, 

recuperação 

ambiental etc. 

Modelo 

econômico de 

blocos 

(folhelho, 

estéril, 

capeamento, 

valor dos 

blocos) 

DM, NPV, 

equipe de 

planejamento 

Restrições 

legais, 

técnicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) 

A0312 estudo de 

cava final (tiras 

lavradas) 

A0311, limites 

legais e 

técnicos, 

objetivos 

Blocos 

lavráveis, 

modelo 

econômico de 

blocos sem os 

blocos lavráveis 

(forma 

aproximada do 

modelo 

NPV, equipe 

de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

legais, 

ambientais, 

técnicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 
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topográfico sem 

as tiras) 

REM etc.) 

A0313 

seqüenciamento 

A0312, 

períodos, 

objetivos 

Blocos 

lavráveis por 

período, forma 

aproximada das 

tiras 

intermediárias e 

finais (melhor 

definição da 

configuração 

final) 

NPV, equipe 

de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) 

A0314 estudo de 

pilhas de 

estocagem 

A0313 Volumes e 

tonelagens (por 

litologia, teores 

etc.), área e 

localização das 

pilhas 

NPV, equipe 

de 

planejamento 

Restrições 

econômicas, 

parâmetros de 

qualidade 

(óleo, S, 

friabilidade, 

REM etc.) 

A0315 

operacionalização 

A0313, A0314, 

A04 

Tiras 

operacionais, 

parâmetros de 

produção 

DM, In 

Touch, 

equipes de 

planejamento 

e de 

operação 

Restrições 

técnicas (de 

equipamentos 

etc.) 

A0316 

recuperação da 

área 

A0315 Modelos 

topográficos 

após a 

recuperação 

(intermediários 

e final) 

DM, In 

Touch, 

equipes de 

planejamento 

e de 

operação 

Restrições 

técnicas, 

ambientais, de 

equipamentos 

etc. 

A0317 A0314, A0315, Relatórios DM, topo, In Objetivos de 
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reconciliação A0316, A04 Touch, 

equipes de 

plan e de 

operação 

produção, teor 

de óleo, S, 

friabilidade 

REM etc. 

 

Tabela 16: Modelo Futuro para a mina estudada no software de RV. 

Atividade Modo de 

acesso 

Representação no software de RV 

A0 E&P Abrindo o 

arquivo geral 

do projeto, por 

meio do 

software de 

RV. 

Tela do software de RV contendo o 

modelo topográfico, o geológico, os 

furos de sondagem, a localização da 

usina, das pilhas, áreas de recuperação, 

lavra, preservação e demais pontos de 

interesse e os equipamentos principais 

(draglines, tratores etc.). Por meio desta 

tela pode-se acessar arquivos sobre as 

atividades mapeadas pelo Modelo Futuro 

do IDEF0, todos com datas de criação, 

atualização, de obtenção dos dados etc. 

A01 pesquisa e A011 

seleção de locais para 

sondagem 

Acesso por um 

clique na tela 

inicial (A0), 

sobre o modelo 

topográfico, 

nas áreas 

selecionadas 

para pesquisas 

futuras, 

marcadas com 

a palavra 

“pesquisa”. 

- Uma tabela com as coordenadas 

para os próximos furos de 

sondagem previstos. 

- Uma relação de furos de 

sondagem já executados. 

- Seções geológicas. 

- Lista de assuntos pendentes 

relacionados à pesquisa. 
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Acesso pela 

tela A01. 

Uma relação de furos de sondagem já 

executados, com sua descrição litológica, 

teores etc. 

A012 sondagem, A013 

análise e A022 

composição 

Acesso por um 

clique em um 

furo de 

sondagem 

qualquer. 

Dados específicos daquele furo. 

A02 modelagem 

geológica, A023 

variografia, A024 raios 

de busca, A025 criação e 

interpolação do modelo e 

A0311 modelagem 

econômica 

Acesso por um 

clique no 

modelo 

geológico (ou 

em um bloco 

específico do 

mesmo). 

- Dados do modelo (volumes, 

tonelagens e valores econômicos 

por litologia, faixas de teores 

etc.). 

- Dados específicos do bloco. 

- Diversas opções de legendas (por 

teor, valor, data de retirada etc.). 

 

A021 geração de seções Acesso por um 

clique com o 

botão direito 

do mouse na 

janela 

esquerda do 

software de 

RV (menu 

sobre 

superfícies a 

serem 

exibidas). 

Clicando nas seções pode-se acessar um 

arquivo com informações gerais sobre as 

mesmas. 
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A03 planejamento, A031 

planejamento de longo 

prazo, A0312 estudo de 

cava final (tiras 

lavradas), A0313 

seqüenciamento, A0314 

estudo de pilhas de 

estocagem, A0315 

operacionalização, 

A0316 recuperação da 

área e A032 

planejamento de curto 

prazo 

Acesso por um 

clique com o 

botão direito 

do mouse na 

janela 

esquerda do 

software de 

RV (menu de 

superfícies a 

serem 

exibidas). 

Cada superfície de planejamento 

representa a configuração da mina após 

um determinado período, incluindo ou 

não a recuperação da área. Clicando em 

qualquer superfície pode-se acessar: 

- Dados gerais sobre o 

planejamento. 

- Dados específicos sobre o 

material retirado ou estocado até 

aquele período (tonelagens, 

teores, valores etc.). 

 

A0317 reconciliação Acesso por um 

clique na 

usina. 

- Volumes e tonelagens produzidos 

por período, frente de lavra e 

litologia, com teores médios, 

REM etc. 

- Gráficos e tabelas comparativos 

entre o planejamento e a 

produção. 

- Análises e decisões em função 

destas comparações. 

 

A04 operação de lavra Acesso por um 

clique em cada 

equipamento 

ou pilha. 

- Dados gerais sobre a operação. 

- Dados específicos sobre o 

equipamento, como tonelagens, 

teores e valores do material 

escavado, transportado, 

empilhado, produzido etc., bem 

como planos de manutenção e 

operação. 
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Tabela 17: Modelo Futuro de E&P (atividades principais). 

Atividade Entrada Saída Mecanismo Controle 

A0 prospecção e 

modelagem 

Topo, 

informações 

geológicas e 

geofísicas 

pré-

existentes, 

preço atual e 

estimativa 

futura do 

barril de 

petróleo, 

custos 

estimados de 

pesquisa, 

produção e 

logística, 

objetivos 

Locais para 

perfuração de 

poços 

Petrel, Eclipse, 

Excel, outros 

softwares 

específicos, 

equipes de 

geologia, 

geofísica e 

engenharia de 

reservatórios 

Projeto de 

prospecção, 

restrições 

geológicas, 

legais, técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 

A01 definição 

de locais a 

serem 

pesquisados por 

gravimetria e 

magnetometria 

(e outros meios 

geológicos e 

geofísicos 

relacionados, 

anteriores à 

sísmica) 

Topo, 

informações 

geológicas e 

geofísicas 

pré-

existentes, 

preço atual e 

estimativa 

futura do 

barril de 

petróleo, 

custos 

estimados de 

Área para a 

primeira fase da 

pesquisa 

(gravimetria, 

magnetometria 

e relacionados)

Equipes de 

geologia e 

geofísica 

Restrições 

geológicas, 

legais, técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 
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pesquisa, 

produção e 

logística, 

objetivos 

A02 gravimetria 

e magnetometria 

(e outros meios 

geológicos e 

geofísicos 

relacionados, 

anteriores à 

sísmica) 

A01 Área para a 

segunda fase da 

pesquisa 

(levantamento 

sísmico, 

eletromagnético 

e relacionados)

Equipes de 

geologia e 

geofísica, 

Petrel, 

softwares 

específicos 

Restrições 

geológicas, 

legais, técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 

A03 

levantamento 

sísmico, 

eletromagnético 

e outros 

relacionados 

A02 Coordenadas 

para a 

perfuração de 

poços 

Equipes de 

geologia e 

geofísica, 

Petrel, 

softwares 

específicos 

Restrições 

geológicas, 

legais, técnicas, 

econômicas, 

ambientais, 

acidentes etc. 

 

Tabela 18: Modelo Futuro de E&P (subdivisões da atividade A03). 

A031 obtenção 

dos dados 

(leituras etc.) 

A02 Tabelas e 

conjunto de 

dados 

Navio sísmico (no 

mar), tratores com 

vibradores ou 

explosivos (em 

terra), geofones, 

hidrofones, 

equipes de 

geologia e 

geofísica 

Restrições 

geológicas, 

legais, técnicas, 

econômicas, 

ambientais, 

acidentes etc. 

A032 

processamento 

dos dados 

A031 Seções e 

cubos 

sísmicos, 

Equipes de 

geologia e 

geofísica, Petrel, 

Restrições 

geológicas e 

técnicas 
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obtidos dados 

processados 

softwares 

específicos 

(interferências 

etc.) 

A033 

modelagem 

geológica 

A032 Modelo 

geológico 

digital 

(“modelo 

fino”) 

Equipes de 

geologia e 

engenharia de 

reservatórios, 

Petrel, softwares 

específicos 

Restrições 

geológicas 

A034 

modelagem do 

reservatório 

A033 Modelo 

geológico 

digital 

(“modelo 

grosso”) 

Equipes de 

geologia e 

engenharia de 

reservatórios, 

Petrel, softwares 

específicos 

Restrições 

geológicas e 

técnicas 

(memória e 

velocidade de 

processamento 

etc.) 

A035 

modelagem de 

fluidos 

A034 Modelo de 

fluidos 

Equipes de 

engenharia de 

reservatórios, 

Petrel, Eclipse, 

softwares 

específicos 

Restrições 

físicas 

(mecânica de 

fluidos etc.) 

A036 definição 

de locais a 

serem 

perfurados 

A034, A035 Coordenadas 

para 

perfuração de 

poços 

Equipes de 

engenharia de 

reservatórios e de 

poço, Petrel, 

Eclipse, softwares 

específicos 

Restrições 

geológicas, 

legais, técnicas, 

econômicas, 

ambientais, 

acidentes etc. 

 

Tabela 19: Modelo Futuro de E&P (subdivisões da atividade A033). 

A0331 

interpretação de 

seções 

A032 Seções 

interpretadas 

Equipes de 

geologia, 

geofísica e 

Restrições 

geológicas 
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engenharia de 

reservatórios, 

Petrel, 

softwares 

específicos 

A0332 análise 

geoestatística 

A032 Parâmetros 

geoestatísticos 

(raios e 

elipsóides de 

busca, 

variogramas) 

Equipes de 

geologia, 

geofísica e 

engenharia de 

reservatórios, 

Petrel, 

softwares 

específicos 

Restrições 

geológicas 

A0333 

interpolação 

geológica 

A032, A0331, 

A0332 

Modelo 

geológico 

digital 

(“modelo fino”)

Equipes de 

geologia, 

geofísica e 

engenharia de 

reservatórios, 

Petrel, 

softwares 

específicos 

Parâmetros 

geoestatísticos 

 

Tabela 20: Modelo Futuro de E&P no software de RV. 

Atividade Modo de acesso Representação no software de RV 

A0 prospecção e 

modelagem, A01 

definição de 

locais para 

gravimetria, 

magnetometria e 

métodos 

relacionados, 

Abrindo o arquivo geral 

do projeto, por meio do 

software de RV. 

Tela do software de RV contendo os 

modelos topográfico, geológico, do 

reservatório e de fluidos, os poços, a 

localização de equipamentos (sondas, 

plataformas etc.), áreas de recuperação 

e preservação ambiental e demais 

pontos de interesse, além de polígonos 

delimitando as áreas para gravimetria 
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A033 modelagem 

geológica, A034 

modelagem do 

reservatório e 

A035 modelagem 

de fluidos 

e magnetometria. Por meio desta tela 

pode-se acessar arquivos sobre as 

atividades mapeadas pelos Modelos 4 

e 5 do IDEF0, todos com datas de 

criação, atualização, obtenção dos 

dados etc. 

A02 gravimetria, 

magnetometria e 

métodos 

relacionados 

Acesso por um clique 

com o botão direito do 

mouse na janela 

esquerda do software de 

RV (menu de superfícies 

a serem exibidas). Isto 

inclui o acesso a 

diferentes legendas para 

as superfícies de 

gravimetria, 

magnetometria e 

métodos relacionados. 

Clicando nessas superfícies tem-se 

acesso a arquivos sobre o resultado 

destes estudos geofísicos. 

A03 levantamento 

sísmico, 

eletromagnético e 

métodos 

relacionados 

Acesso por um clique 

com o botão direito do 

mouse na janela 

esquerda do software de 

RV (menu de superfícies 

a serem exibidas). Isto 

inclui o acesso a 

diferentes legendas para 

as superfícies de 

levantamento sísmico, 

eletromagnético e 

relacionadas. 

Clicando nessas superfícies tem-se 

acesso a arquivos sobre o resultado 

destes estudos geofísicos. 
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A031 obtenção 

dos dados 

geofísicos 

(leituras etc.) e 

A032 

processamento 

dos dados obtidos 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

os objetos representando 

equipamentos de 

obtenção de dados 

sísmicos (navios 

sísmicos, por exemplo).

Clicando em cada objeto obtêm-se os 

dados correspondentes. Estes 

equipamentos podem ter suas posições 

atualizadas em tempo real por meio de 

vinculação automática de informações 

de GPS. 

A0331 

interpretação de 

seções 

Acesso por um clique 

com o botão direito do 

mouse na janela 

esquerda do software de 

RV (menu sobre 

superfícies a serem 

exibidas). 

Clicando nas seções pode-se acessar 

um arquivo com informações gerais 

sobre as mesmas. 

A0332 análise 

geoestatística e 

A0333 

interpolação 

geológica 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre o 

modelo geológico. 

Cada modelo geológico possui tabelas 

vinculadas mostrando dados 

geoestatísticos. 

A036 definição de 

locais a serem 

perfurados 

Acesso por um clique 

com o botão direito do 

mouse na janela 

esquerda do software de 

RV (menu sobre 

superfícies a serem 

exibidas). 

Os poços aparecerão em linhas 

pontilhadas, indicando sua direção e 

forma projetadas. Clicando sobre cada 

poço ter-se-á informações específicas 

sobre os mesmos, como projeto de 

perfuração etc. 

 

Tabela 21: Modelo Futuro de execução de poço. 

Atividade Entrada Saída Mecanismo Controle 

A0 execução 

do poço 

Coordenadas dos 

poços a serem 

perfurados, topo, 

Poços, dados 

obtidos na 

perfuração 

Sonda, equipes de 

geologia, 

geofísica, 

Projeto de 

perfuração 
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custos, recursos 

disponíveis, modelo 

geológico do entorno 

de cada poço 

(litologia, dureza, 

resistência etc.) 

(perfilagens 

etc.) 

engenharia de 

reservatórios, de 

acompanhamento 

e análise de poços 

e de perfuração 

(de poços), Petrel, 

Eclipse, Excel, BJ 

e outros softwares 

específicos de 

perfuração 

A01 

montagem 

dos 

equipamentos

Coordenadas dos 

poços a serem 

perfurados, topo, 

custos, recursos 

disponíveis 

Estrutura 

pronta para 

perfuração 

Equipamentos, 

equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

montagem 

A02 seleção 

das brocas 

Custos, recursos 

disponíveis, modelo 

geológico do entorno 

de cada poço 

(litologia, dureza e 

resistência das rochas 

a serem perfuradas 

etc.) 

Brocas 

selecionadas

Excel, equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

perfuração 

A03 seleção 

de fluidos de 

perfuração 

Custos e 

disponibilidade dos 

fluidos, profundidade 

do poço, pressões 

previstas, modelo 

geológico do entorno 

de cada poço 

(litologia, porosidade, 

permeabilidade e 

Fluidos 

selecionados

Equipes de fluidos 

de perfuração e 

engenharia de 

poços 

Estabilidade 

do poço, 

risco de dano 

à formação e 

ambiental 

(vazamentos 

etc.) 
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resistência das rochas 

a serem perfuradas 

etc.) 

A04 

perfuração 

A01, A02, A03 Poço 

perfurado 

Sonda, 

equipamentos, 

equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

perfuração 

A05 

perfilagem 

A04, definição dos 

trechos a serem 

perfilados 

Perfis do 

poço 

Sondas, sensores e 

dispositivos de 

perfilagem, 

equipes de 

perfuração, 

geologia, geofísica 

e engenharia de 

análise de poços 

Projeto de 

perfilagem 

A06 testes de 

formação 

A04, A05, trechos a 

serem testados 

Cartas 

(registros) de 

pressão, 

resultados do 

teste 

Equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

teste de 

formação, 

segurança, 

restrições 

ambientais 

A07 

revestimento 

A04, A05, A06, 

profundidades, trechos 

a permanecerem sem 

revestimento (previsão 

de uso de gravel-pack 

etc.) 

Poço 

revestido 

Equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

perfuração 

A08 

cimentação 

A07, cimento Poço 

cimentado 

Equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

Projeto de 

perfuração e 

cimentação 
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poços 

A09 testes de 

poço 

A04, A05, A08 Resultados 

dos testes 

Equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

testes de 

poço, 

segurança, 

restrições 

ambientais 

A0(10) 

colocação da 

tubulação 

A08, profundidades, 

trechos a serem 

canhoneados ou a 

ficarem sem 

tubulação, uso de 

tubos previamente 

perfurados etc. 

Poço 

concluído 

Equipes de 

perfuração e 

engenharia de 

poços 

Projeto de 

perfuração e 

produção 

 

Tabela 22: Modelo Futuro de execução do poço no software de RV. 

Atividade Modo de acesso Representação no software de RV 

A0 execução do 

poço 

Abrindo o arquivo geral 

do projeto, por meio do 

software de RV. 

Tela do software de RV contendo os 

modelos topográfico, geológico, do 

reservatório e de fluidos, os poços, a 

localização de equipamentos (sondas, 

plataformas etc.), áreas de 

recuperação e preservação ambiental 

e demais pontos de interesse, além de 

polígonos delimitando as áreas para 

gravimetria e magnetometria. Por 

meio desta tela pode-se acessar 

arquivos sobre as atividades 

mapeadas pelos Modelos 4 e 5 do 

IDEF0, todos com datas de criação, 

atualização, obtenção dos dados etc. 

A01 montagem dos Abrindo o arquivo geral Clicando sobre cada poço tem-se 
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equipamentos, A02 

seleção das brocas, 

A03 seleção de 

fluidos de 

perfuração, A04 

perfuração, A06 

teste de formação, 

A07 revestimento, 

A08 cimentação, 

A09 testes de poço 

e A0(10) tubulação 

do projeto, por meio do 

software de RV. 

acesso a um arquivo com o 

respectivo projeto de perfuração 

(montagem dos equipamentos, 

seleção das brocas e de fluidos de 

perfuração etc.). Clicando sobre 

algum equipamento mostrado na tela 

inicial (A0) tem-se acesso a dados 

específicos daquele equipamento. 

A05 perfilagem Acesso por um clique 

com o botão direito do 

mouse na janela 

esquerda do software de 

RV (menu de 

superfícies). 

Clicando nos perfis tem-se acesso a 

arquivos sobre o resultado destes 

estudos geofísicos. 

 

Tabela 23: Modelo Futuro de produção de petróleo. 

Atividade Entrada Saída Mecanismo Controle 

A0 produção Topo, modelos do 

reservatório, 

informações dos 

poços, estimativas 

da evolução da 

demanda, oferta, 

preços e custos 

(pesquisa, 

produção, logística 

etc.) do barril de 

petróleo, objetivos

Óleo e gás 

produzidos

Petrel, Eclipse, 

Excel, BJ, outros 

softwares 

específicos de 

produção, equipes 

de geologia, 

geofísica, 

engenharia de 

reservatórios e 

engenharia de poços 

Projeto de 

produção, 

restrições 

geológicas, 

legais, 

técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 

A01 definição Topo, modelos do Lista de Petrel, Eclipse, Projeto de 
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de poços 

produtores e 

injetores (e, se 

necessário, 

definição das 

malhas de 

produção) 

reservatório, 

informações dos 

poços, estimativas 

da evolução da 

demanda, oferta, 

preços e custos 

(pesquisa, 

produção, logística 

etc.) do barril de 

petróleo, objetivos

poços 

produtores 

e injetores, 

com 

coordena-

das e 

demais 

informa-

ções 

necessárias

Excel, BJ e outros 

softwares 

específicos de 

produção, equipes 

de geologia, 

geofísica, 

engenharia de 

reservatórios e 

engenharia de poços 

produção, 

restrições 

geológicas, 

legais, 

técnicas, 

econômicas, 

acidentes etc. 

A02 seleção 

dos intervalos 

(da formação) a 

serem 

produzidos 

A01 Projeto de 

comple-

tação 

Petrel, Eclipse, 

Excel, BJ, outros 

softwares 

específicos de 

produção, equipes 

de geologia, 

geofísica e 

engenharia de 

reservatórios 

Projeto de 

produção, 

restrições 

geológicas e 

técnicas 

A03 

completação 

A02 Poços 

comple-

tados 

Equipe de 

engenharia de poços 

Projeto de 

produção e de 

completação 

A04 

estimulação (se 

necessário) 

A03 Poços 

estimu-

lados 

Equipe de 

engenharia de poços 

Projeto de 

produção 

A05 colocação 

em produção 

A03, A04 Poços 

produzindo

Equipe de 

engenharia de poços 

Projeto de 

produção 

A06 testes de 

poço 

A02, A03, A04, 

A05 

Cartas 

(registros) 

de pressão, 

resultados 

do teste 

Equipes de produção 

e engenharia de 

poços 

Projeto de 

teste de 

formação, 

segurança, 

restrições 
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ambientais 

A07 perfilagem 

de produção 

A05 Perfis do 

poço 

Sondas, sensores e 

dispositivos de 

perfilagem, equipes 

de perfuração, 

geologia, geofísica e 

engenharia de 

análise de poços 

Projeto de 

perfilagem 

A08 

recompletação 

A06, A07 Poços 

recomple-

tados 

Equipe de 

engenharia de poços 

Projeto de 

produção 

A09 ajuste de 

histórico 

A06, A07, dados 

de produção 

Modelos 

de 

produção 

Equipes de 

engenharia de 

reservatórios e 

poços 

Projeto de 

produção, 

curvas de 

declínio de 

produção 

 

Tabela 24: Modelo Futuro de produção de petróleo no software de RV. 

Atividade Modo de acesso Representação no software de RV 

A0 produção Abrindo o arquivo geral 

do projeto, por meio do 

software de RV. 

Tela do software de RV contendo os 

dados de produção de óleo e gás, 

modelos topográfico, geológico, do 

reservatório e de fluidos, os poços, a 

localização de equipamentos (sondas, 

plataformas etc.), áreas de 

recuperação e preservação ambiental 

e demais pontos de interesse, além de 

polígonos delimitando as áreas para 

gravimetria e magnetometria. Por 

meio desta tela pode-se acessar 

arquivos sobre as atividades 

mapeadas pelos Modelos 4 e 5 do 
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IDEF0, todos com datas de criação, 

atualização, obtenção dos dados etc. 

A01 definição de 

poços produtores 

e injetores 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre o 

local indicado com a 

legenda de produção. 

Malhas e descrições de poços de 

produção e injeção. 

A02 seleção dos 

intervalos (da 

formação) a 

serem produzidos 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Cotas e espessuras dos intervalos 

produtores em cada poço. 

A03 completação Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Planilha com informações sobre 

completação. 

A04 estimulação 

(se necessário) 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Planilha com informações sobre 

estimulação. 

A05 colocação 

em produção 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Planilha com informações sobre 

produção. 

A06 testes de 

poço 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Cartas de pressão, resultados do teste.

A07 perfilagem 

de produção 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Clicando nos perfis tem-se acesso a 

arquivos sobre o resultado destes 

estudos geofísicos. 

A08 

recompletação 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre 

cada poço produtor. 

Planilha com informações sobre 

recompletação. 

A09 ajuste de 

histórico 

Acesso por um clique na 

tela inicial (A0), sobre o 

local indicado com a 

legenda de produção. 

Planilha com históricos de produção 

(vazões e pressões de fluidos ao 

longo do tempo), curvas de declínio 

de produção etc. 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES DE LAVRA 

 

As sete questões básicas contidas no questionário apresentado aos profissionais 

do setor de lavra da SIX são apresentadas a seguir. 

 

1. Descreva sua atividade. 

2. Quais informações você precisa consultar diariamente? 

3. Quais informações você consulta com menos freqüência (quais 

freqüências)? 

4. Qual o formato dessas informações (papel, comunicação oral, arquivos 

etc.)? 

5. Quais as maiores dificuldades / problemas de sua atividade? 

6. O que você sugere para melhorar o fluxo de informações de sua atividade? 

7. Que outras sugestões, no geral, você gostaria de acrescentar? 

 

Os nomes dos profissionais que responderam a este questionário e as suas 

respostas podem ser vistos a seguir. 

 

Rozental 

 

1. A coordenação de produção tem como atribuição coordenar e supervisionar 

as atividades de produção da gerência de mineração, a fim de cumprir os 

objetivos de produção da UN SIX, vinculados ao Plano de Produção da UN 

como um todo. 

2. Necessito consultar diariamente o relatório do Coordenador de Turno 

(COTUR), os relatórios de produção das frentes de lavra (U210), o 

relatório de produção do tratamento de minérios (U220) e a disponibilidade 

de frota. 

3. Com menor freqüência, consulto o planejamento mensal de lavra e o plano 

de produção da SIX. 

4. A consulta é feita através de relatórios do sistema de gestão e arquivos 

eletrônicos. 
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5. A maior dificuldade está no tratamento eficaz do fluxo de informações 

entre a gerência e a equipe, com a definição clara das metas e as 

prioridades decorrentes. 

6. A melhoria seria decorrente de um sistema de gestão que conseguisse 

integrar todas as atividades. 

7. Gostaria de sugerir que, para este trabalho, fosse consultado o mapa de 

contexto da SIX. 

 
*: UN SIX: Unidade de Negócio da SIX 

 

José Ilson 

 

8. Responsável pelos equipamentos de escavação e transporte e fiscalização 

de contrato. 

9. Relatório da posição da frota, produção da britagem, reserva de xisto e 

informes da PETROBRAS. 

10. Algumas relacionadas ao RH, metas do SIGER, etc. 

11. Arquivos. 

12. Idade da frota. 

13. Reduzindo a quantidade e melhorando na qualidade. 

14. Choque de gestão em custos. 

 

Guilherme 

 

1. Dimensionamento e otimização em mineração. 

2. Nenhuma em especial. É um trabalho com varias fontes de dados. 

3. Ver item 2. 

4. Basicamente números, geralmente em forma verbal. 

5. Falta de dados precisos. 

6. Informações padronizadas e facilmente disponibilizadas para o público 

alvo. 

7. Sem mais. 
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Gianfrancesco 

 

1. Minha Função é um link entre operação e planejamento, fazendo um 

levantamento em campo da qualidade do material e repassando para o 

planejamento. 

2. Índices de qualidade da carga* (teor, vazão, rendimento). 

3. Posição de lavra. 

4. On line via arquivos e papel. 

5. Subjetividade. 

6. Colocar estas informações em uma mesma planilha, para alimentação on 

line. Criar um banco de dados. 

7. Não respondeu. 

 
*: o minério é costumeiramente chamado de carga pelos profissionais da SIX. 

 

Debiasi 

 

1. Fiscalização de contratos supridores de componentes de caminhões fora-de-

estrada e bombas de drenagem. 

2. Posição da frota, histórico da vida útil de componentes, informações de 

prazos de entrega de materiais, movimentação de estoques da companhia, 

análise de gráficos de desempenho; demandas repassadas pelo correio 

eletrônico diversas, oriundas dos sistemas SIGER, SAAG e Siga. 

3. SIGER, SAAG e Siga, semanalmente. 

4. Correio eletrônico ou arquivo eletrônico. 

5. Falta de envolvimento efetivo e exclusivo com o setor de manutenção. 

Excesso de demandas "extras", muitas vezes não relacionadas de maneira 

direta com a atividade específica do escopo contratual que fiscalizo. 

Dificuldade em estabelecer prazos confiáveis ao cliente (operação). Esta 

imprecisão é gerada pela incerteza dos prazos de entrega de componentes 

pelos fornecedores. 
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6. Até o momento, no quesito velocidade e efetividade de informações, não 

me sinto seguro para avaliar e propor ações de melhoria. 

7. Sem comentários. 

 

Aloísio 

 

1. Fiscalização dos contratos de desmonte, perfuração, topografia, 

revegetação, manejo da fauna, contrato de compra de explosivos 

convencionais, contrato de fornecimento de Nitrato de Amônia. Além 

disso, realizo auditorias comportamentais e as lanço no sistema, 

fiscalização de campo, lançamento de dados técnicos no sistema, participo 

de reuniões diversas, conferência de RDOs, programação diária de 

serviços, execução de tarefas corporativas diversas, leitura de e-mails, 

assuntos diversos inerentes às atividades de fiscal de contratos. Na ausência 

do fiscal titular dos contratos de solo e retortado, eu também assumo estas 

atividades. Também elaboro planilha de fogos e perfuração, com 

lançamento diário de dados. Realizo VCPs, revisão de padrões, leitura de 

padrões via SIMPEP, atualmente conduzo reformas nas instalações do 

viveiro, silo de emulsão, reforma dos paióis, além de conduzir a gestão de 

mudanças no sistema (SGM) de todas estas reformas. Conduzo ações de 

Relatório de Tratamento de Anomalias. Participo de reuniões de 

subcomitês. Realizo medições de contratos via SAP. Realizo conferência 

de estoques de explosivos e acessórios, realizo pedidos de explosivos, 

acessório, emulsão bombeável e Nitrato de Amônia. Atualizo planilhas 

diárias com dados de notas fiscais, guias de tráfego e quantidades para 

facilitar a elaboração de mapas trimestrais. Faço atualização de ações no 

SAAG e SIMPEP. 

2. Relatórios de fogos, perfuração, topografia, revegetação, manejo da fauna, 

audicomp, SAAG, SIMPEP, Lotus Notes, emissão de pedidos, controles de 

estoques de explosivos, acessórios, sementes, produção e plantio de mudas, 

anexos contratuais, pastas de arquivamento de documentos contratuais etc. 
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São consultadas também atas de reuniões diversas, sistemas como 

SIMPEP, VCP, SIGER, SAAG, LOTUS NOTES etc. 

3. Documentação técnica, pois as atividades de fiscalização e controle são tão 

intensas que sobra cada vez menos tempo para atividades técnicas. A 

freqüência seria esporádica. 

4. Papel, meio eletrônico e comunicação oral. 

5. Vejo apenas dificuldades, pois as atividades inerentes à fiscalização de 

contratos têm por natureza própria, grandes dificuldades e desafios na 

rotina do dia a dia. 

6. A mim, acho que a maneira como são dispostas as informações está bom. 

7. Que as atividades de fiscalização de contratos fossem distribuídas entre 

todos, para que todos entendessem das dificuldades diárias que o fiscal 

enfrenta em seu dia a dia. Acho que deveria haver mais diálogo e 

cordialidade entre toda a equipe. 



158 

 

ANEXO 3 – ESTUDO INICIAL 1: MINERAÇÃO 

 

Este estudo, juntamente com o Estudo Inicial 2 (da área de petróleo), serviu 

como preparação para aplicação do modelo. Tomou-se por base dados obtidos pelo 

autor em trabalhos anteriores (AZEVEDO, 2002) e procurou-se tratá-los de acordo 

com o modelo desenvolvido nessa tese, para se analisar previamente suas 

possibilidades de aplicação na mineração. 

 

Histórico do Estudo Inicial 1 

 

A Liz Soeicom S. A. – Sociedade de Empreendimentos Industriais, Comerciais 

e Mineração, é uma empresa de capital português, do setor de mineração, que produz 

argila e calcário para cimento. A mina Lapa Vermelha, pertencente a esta empresa, 

está localizada em Vespasiano, Minas Gerais e produz 1,5 milhões de toneladas de 

minério por ano. Toda a sua operação é terceirizada – executada pela empresa 

Terragama – e conta com vinte e nove funcionários. 

 

Esta mina foi escolhida para uma aplicação prévia do modelo devido à 

abundância de informações sobre ela, no LAPOL, relacionadas aos temas desse 

trabalho, pois já havia uma parceria entre ela e este laboratório. Esta parceria resultou 

no Projeto Soeicom, q u e  envolveu diversos pesquisadores, dentre eles o autor deste 

trabalho, e procurou proporcionar uma solução efetiva para o seqüenciamento de 

longo prazo em minas de calcário para cimento. 

 

O projeto previa a pesquisa e o desenvolvimento de um modelo específico para 

otimizar a cava final e a programação de lavra de jazidas, de modo a permitir o 

máximo aproveitamento do depósito e garantir o apropriado planejamento de 

impacto ambiental. Também era contemplada a qualidade de produção de matérias-

primas para a fabricação de cimento, através da definição antecipada dos limites 

precisos das fases de lavra e da cava final. A parte específica do trabalho onde este 

autor participou mais de perto, como bolsista de iniciação científica, incluía 

exatamente a aplicação prática desse modelo. O projeto visava, basicamente, a 
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definição da função benefício do empreendimento, a definição dos objetivos de 

produção da empresa, incluindo qualidade e restrições, a revisão dos modelos 

geológicos e geotécnicos, a otimização de cava e o seqüenciamento de lavra, bem 

como uma adequada compilação dos resultados. Foi a partir daí que se desenvolveu a 

idéia de se aplicar uma tecnologia de RV no modelo de planejamento elaborado. 

 

Aplicação do Modelo de RV 

 

A seguir é apresentado um breve resumo da criação original do modelo (estudo 

de caso original) e são mostradas as modificações efetuadas nele para este trabalho. 

O primeiro passo foi acompanhar de perto todo o processo de operação que seria 

objeto da implantação da RV na mina. Particularmente, foi dada atenção especial ao 

movimento dos caminhões e escavadeiras e ao controle dos parâmetros de qualidade, 

para que sua simulação servisse de referência às demais. Este acompanhamento foi 

necessário para se identificar com clareza quais seriam os pontos mais críticos, os 

mais susceptíveis à nova tecnologia e qual a melhor forma de implementá-la. Para 

tanto, levou-se em conta o desempenho orgânico da lavra como um todo, ou seja, 

procurou-se ter em mente quais impactos cada variável estudada poderia provocar 

em todas as simulações direta ou indiretamente associadas. 

 

As trajetórias dos caminhões foram analisadas e notou-se que estavam de 

acordo com o previsto, sem apresentarem maiores problemas. Quanto ao controle dos 

parâmetros de qualidade, observou-se que este era feito em tempo real pelo 

responsável pelo despacho. O sistema lá existente armazenava estas informações em 

arquivos com séries históricas, separados por pilhas de material britado. Dessa 

forma, quando se terminava de alimentar o britador com uma pilha, fechava-se um 

arquivo e se começava a registrar outro, referente à pilha seguinte. Ao final de cada 

turno, estes arquivos – os referentes a esse turno – eram gravados em disquetes e 

levados ao responsável pelo planejamento. 

 

Foi necessário, a princípio, obter o modelo topográfico digital tridimensional 

da mina. Um modelo desse tipo pode ser gerado automaticamente em softwares 
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específicos de mineração, a partir de curvas de nível da área de interesse. As curvas 

de nível são lugares geométricos de cotas de uma superfície – cada linha 

representando uma determinada cota. Uma planta com as curvas de nível da região 

em estudo, que serviu de base para a geração do modelo topográfico utilizado foi 

obtida por um levantamento topográfico prévio e fornecida pela empresa já no 

formato utilizado pelo projeto. Estas curvas de nível foram convertidas na superfície 

da Figura 43, no LAPOL, por meio do software de mineração utilizado (DE TOMI, 

2002).  

 

 
Figura 43: Perspectiva 3D do modelo topográfico da mina. 

Fonte: DE TOMI, 2002. 

 

Trata-se de um arquivo contendo todos os dados topográficos relevantes da 

região em estudo, referentes à jazida e à área de concessão de lavra. A posição, em 

coordenadas cartesianas, de cada ponto da superfície da região, incluindo cavas, 

estradas, benfeitorias, rios, aspectos fisiográficos etc., compõe um modelo desse tipo. 

Trata-se de uma representação simplificada da realidade e, dessa forma, o nível de 

detalhamento do mesmo é estabelecido em função dos objetivos a serem alcançados. 
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Se a idéia fosse obter a visualização mais perfeita possível, o arquivo ficaria 

demasiadamente grande e difícil de ser manipulado, com uma inerente lentidão em 

seu processamento, o que exigiria processadores mais poderosos e maior capacidade 

de armazenamento de dados, o que se traduziria em custos mais elevados. Há, 

portanto, um compromisso entre a qualidade da imagem obtida e a sua viabilidade 

técnico-econômica. 

 

Como o objetivo desta tecnologia, no âmbito da gestão de informações, é, mais 

do que facilitar a visualização da mina como um todo, facilitar o acesso das 

informações concernentes a ela, não é necessário, portanto, provocar no usuário do 

sistema a sensação de estar presente naquele espaço criado digitalmente. Portanto, a 

qualidade da imagem obtida foi apenas a julgada necessária, evitando custos 

excessivos. Este arquivo, construído através de softwares específicos, permite a 

visualização das características topográficas da área de lavra e das proximidades por 

qualquer ângulo, bastando mover o modelo, com o mouse, em qualquer direção e 

sentido. Como essa superfície está em constante alteração, principalmente provocada 

pela própria lavra, é interessante que ela seja atualizada freqüentemente. Isso 

normalmente é feito por topógrafos, através de levantamentos baseados no uso de 

teodolitos, níveis e estações totais.  

 

Dessa forma, mede-se as coordenadas espaciais de diversos pontos do terreno, 

tomando-se o cuidado de vinculá-las a um determinado sistema de geo-

referenciamento, como o UTM. Em seguida, fornece-se estes dados a um software 

específico para a geração de curvas de nível. A partir dessas curvas de nível, gera-se 

uma superfície sólida em Autocad, Datamine ou outro software apto a renderizar 

desenhos. Esta superfície renderizada é anexada, então, a um software de geração de 

RV, como o In Touch, onde ela poderá ser observada estereograficamente, com o 

auxílio dos óculos 3D já citados. 

 

Além disso, era necessário haver um modelo geológico digital. Trata-se de um 

desenho tridimensional da jazida (e entorno) aliado a um banco de dados sobre os 

tipos litológicos, que podem aparecer no desenho separados por cores (legendas). 
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Nas Figuras 44 e 45 (geradas pelo autor com o software Datamine) vê-se o modelo, 

respectivamente, em planta e em seção, com cores diferentes para os tipos litológicos 

diferentes. No caso da mina em estudo, existem basicamente seis tipos litológicos, 

que foram definidos de acordo com os teores de óxido de cálcio, óxido de magnésio 

e módulo de sílica e estão assim descritos: 

 

- CALC – calcário com teor de CaO (óxido de cálcio) maior do que 35% e teor 

de MgO (óxido de magnésio) menor do que 4%; 

- CAMG – calcário magnesiano, com teor de MgO maior do que 4%; 

- AVE – argila com módulo de sílica menor do que 1,96; 

- AMA2 – argila com módulo de sílica maior do que 2,60; 

- AMA1 – argila com módulo de sílica entre 1,96 a 2,60; 

- SOLO – material estéril; 

- INDEF – material indefinido. 

 

 
Figura 44: Planta do Modelo Geológico (cota 725), indicando a seção A-A’. 
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Figura 45: Seção A-A’ do Modelo Geológico da mina. 

 

Um modelo como este pode ser obtido a partir de informações geológicas da 

área, de furos de sondagem (DE TOMI, 2001) e do modelo topográfico da região – 

através do uso de um software específico, como o Datamine, o Gemcom, o Surpac ou 

o Vulcan. Para isto, em geral, determina-se seções – ou cortes – verticais, que são 

realizados paralelamente ao eixo Z (referente às cotas), ou horizontais, que são 

realizados perpendicularmente ao eixo Z, “cortando” o corpo de minério em 

diferentes posições. A forma deste corpo em cada seção é desenhada a partir de 

interpretações dos furos de sondagem – que devem estar alinhados ao longo das 

seções para melhor precisão e maior facilidade de interpretação. Em seguida, os 

contornos obtidos nas seções são unidos para a criação de um modelo sólido do 

corpo geológico. 

 

Dependendo da complexidade da jazida, dos fatores econômicos envolvidos e 

da disponibilidade técnica, esta criação do modelo pode ser simplificada ou 

detalhada, inclusive com a utilização de outros métodos diversos. Este modelo pode 

então ser dividido em blocos, para que cada um destes contenha um conjunto de 

dados sobre sua posição, seu respectivo teor e outras informações julgadas 

necessárias, como módulo de sílica, módulo de alumina, densidade, valor econômico 

de sua extração etc. Estes blocos devem possuir um tamanho conveniente para uma 

boa representatividade. Não adiantaria ter-se blocos muito pequenos se o grau de 

conhecimento geológico da jazida não permitisse esse nível de detalhe. Nesse estudo 

de caso, por exemplo, utilizou-se blocos de 30 m X 30 m X 15 m, sendo estas suas 
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dimensões segundo, respectivamente, os eixos x e y (horizontais e perpendiculares 

entre si) e z (vertical).  

 

No eixo z, particularmente, procurou-se fazer com que sua dimensão 

coincidisse com a altura média das bancadas da mina, para que, em simulações de 

extração de minério – ou de estéril – se pudesse representar melhor os blocos a serem 

lavrados. Além disso, seria desnecessário um detalhamento maior dos blocos no eixo 

z, uma vez que a lavra não poderia ser mais seletiva do que isto: se a altura das 

bancadas é 15 m, os blocos de minério a serem retirados de uma única vez têm que 

ser de 15 m de altura, ainda que se soubesse que a metade inferior desse bloco tivesse 

características muito diferentes da metade superior, por exemplo. 

 

Para o planejamento de curto prazo, no entanto, foi necessário reduzir as 

dimensões dos blocos, pois o volume de material a ser seqüenciado, nesse caso, é 

bem menor. Além disso, o modelo de curto prazo é normalmente gerado a partir dos 

blocos referentes às frentes de lavra, e o conhecimento geológico destes é maior, por 

estarem mais próximos à superfície e porque se pode dispor de informações de 

amostragem de furos de desmonte. Os blocos foram então reduzidos a 10 m X 3 m X 

15 m em X, Y e Z respectivamente. Este tamanho foi baseado na atual malha de 

desmonte utilizada na mina (DE TOMI, 2002). 

 

Nas fronteiras do modelo, ou no contato entre tipos litológicos diferentes, é 

importante subdividir os blocos, para melhor representar estes contornos. Lembra-se 

aqui mais uma vez do compromisso entre qualidade da informação e desempenho de 

hardware, pois blocos muito pequenos podem provocar lentidão excessiva no seu 

processamento, podendo-se requerer horas para a geração ou o processamento de um 

modelo de blocos completo. Como as simulações em RV não utilizam diretamente os 

modelos de blocos e sim superfícies digitais simplificadas, representando-os, essa 

lentidão na sua criação não chega a afetar o desempenho do modelo virtual. 

Manipulando os modelos topográfico e geológico pode-se ainda gerar a intersecção 

dos dois modelos, permitindo observar os contados litológicos na superfície 

topográfica (DE TOMI, 2002). 
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Através do mesmo software utilizado na sua geração – o Datamine – foi 

possível visualizar este modelo de qualquer ponto de vista. Do mesmo modo foi 

possível visualizar os furos de sondagem com sua posição, inclinação, descrição 

litológica e teores. Unindo essas informações e fornecendo-as a um software de RV 

específico – nesse caso o In Touch – este gerou um modelo de imersão em realidade 

virtual, ou seja, ao manipular os modelos topográficos e geológicos e os furos de 

sondagem, passou-se a visualizá-los com muito mais realismo, devido à qualidade 

das imagens geradas, à organização da informação, centralizada no próprio desenho 

da mina e ao efeito estereográfico criado.  

 

Para completar este modelo de navegação em RV, adicionou-se objetos 

digitais, como caminhões, escavadeiras, perfuratrizes, árvores, escritórios, pessoas, 

casas etc. Estes objetos já existiam na biblioteca do programa e puderam ser 

personalizados para ajustes de tamanho, movimento, sons etc. Também é possível 

criar objetos novos, em editores gráficos e, a seguir, exportá-los para o software de 

RV. A inserção desses objetos visou fazer com que o modelo virtual ficasse bem 

parecido com a mina real, dentro dos limites de qualidade da imagem já discutidos 

anteriormente. Alguns desses objetos são inanimados, enquanto outros podem 

mover-se livremente, como veículos percorrendo uma rampa em direção a uma 

frente de lavra, por exemplo. Estes, inclusive, podem ser “dirigidos”, como se fossem 

parte de um video game, e obedecerem a características técnico-operacionais dos 

veículos verdadeiros em uso na mina, conforme é mais bem explicado adiante. A 

Figura 46 (gerada pelo autor com o software In Touch) mostra como se pode 

visualizar a mina através do ponto de vista do operador de um caminhão, por 

exemplo, independentemente de se estar controlando ou não seu movimento. 
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Figura 46: Vista interna de um caminhão virtual. 

 

Cada caminhão digital, neste modelo, corresponde a um caminhão real, na 

mina. Seu tamanho pode ser ajustado à escala apropriada. Ao invés de ser guiado por 

um usuário, em frente à tela de um computador, fez-se com que ele pudesse ser 

comandado por informações fornecidas periodicamente que, no escopo dessa 

simulação, eram inseridas diretamente no microcomputador onde foi criado o 

modelo. Isto foi feito desenhando-se uma linha (string) sobre o caminho a ser 

percorrido e anexando-se um caminhão virtual a esse percurso desenhado. Para cada 

percurso são fornecidos ao sistema o sentido do movimento do veículo, sua 

velocidade, sua posição inicial, as posições de cada parada e o tempo em que 

permanecerá parado.  

 

Após a implantação completa desta tecnologia, as informações sobre o 

movimento dos caminhões poderão ser obtidas por um sistema GPS e transmitidas 

por rádio, a partir de cada caminhão verdadeiro, em tempo real, para o modelo 

digital. Em casos onde há alta precisão topográfica e de posicionamento, pode-se 

mesmo comandar os caminhões reais remotamente, sem a necessidade de motoristas 

operadores. Isso já é feito nos EUA, onde os caminhões também têm diversos 

sensores para detectar a presença de obstáculos e evitar acidentes. Uma limitação 

para essa tecnologia, além de seu custo, é que a superfície do terreno deve estar em 

perfeito estado, para se evitar desvios inesperados na trajetória dos veículos. 

 

Os equipamentos necessários à utilização do GPS estão se tornando cada vez 

mais baratos e precisos, mas ainda são considerados caros, no Brasil, para aplicação 
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em planejamento de lavra. Já há uma experiência envolvendo o uso do GPS, em 

minas no Norte e Sudeste do Brasil. Os testes, entretanto, ainda precisarão ser mais 

detalhados antes da popularização e de um melhor aproveitamento desse recurso. Ao 

comparar o movimento do caminhão virtual com o que foi pré-estabelecido para ele, 

ter-se-á uma indicação de como a operação está cumprindo o que foi planejado (se os 

caminhões estão respeitando a velocidade recomendada, se estão transportando a 

quantidade adequada de minério, se estão percorrendo o trajeto pré-estabelecido, se 

estão permanecendo parados pelo tempo correto, se não estão formando filas etc.). 

 

No escopo do programa de geração de RV utilizado, há basicamente duas 

formas de se inserir informações provenientes de sistemas GPS e rádio. Uma delas é 

através da leitura, pelo sistema de geração de RV, de um arquivo com o histórico da 

movimentação real do veículo. Este arquivo é gerado no setor de despachos da mina, 

com as informações recebidas diretamente dos veículos, da maneira descrita a seguir.  

 

A intervalos de tempo pré-determinados – a cada 30 s, por exemplo – o veículo 

registra automaticamente sua posição e o instante da leitura, além de quaisquer outras 

informações julgadas interessantes, como velocidade, consumo de combustível, 

enchimento da caçamba etc. A cada 10 min, por exemplo, ele envia estas 

informações, via rádio, para a central de despachos, que gerará o arquivo com o 

histórico citado acima. Estes arquivos podem ser editados para conter toda a 

informação colhida de todos os veículos da mina, durante um determinado turno, 

informação esta que seria então enviada ao In Touch, para a simulação desses 

veículos, ao “clicar” de um botão. Logicamente esta simulação estará tão mais 

defasada no tempo, quanto maior for o tempo decorrido entre a geração da 

informação e sua simulação no software de RV. Se o arquivo contiver a informação 

concernente a um turno inteiro, a defasagem será de, no mínimo, a duração do turno. 

 

Uma outra forma de se utilizar estas informações é o software de RV ler, 

diretamente do banco de dados do sistema de despacho, em tempo real, os sinais 

enviados pelos veículos. Neste caso, no exato momento em que o veículo emite um 
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sinal contendo, entre outras informações, sua posição naquele instante, o software de 

RV corrige sua posição na tela do computador. 

 

A qualidade da simulação, sob ambas as formas de obtenção de dados 

descritas, depende essencialmente da freqüência com que o sistema de despachos 

tenha condições de fornecer novos dados ao software de RV. Se estes forem 

fornecidos a cada 30 s, por exemplo, o veículo virtual poderá “pular” de uma posição 

para outra, em tempo real, a cada 30 s. Para o programa simular um movimento 

contínuo, por interpolação entre suas posições consecutivas, ele precisará estar 

defasado em 30 s. Esta defasagem não prejudica em praticamente nada a qualidade 

da informação gerada. A capacidade de transmissão de dados e a quantidade de 

informações trafegando via rede e via rádio podem, entretanto, determinar 

freqüências bem menores (NUPERC, 2001), podendo tornar difícil até mesmo a 

identificação das trajetórias, além do aumento da defasagem da informação, ao se 

optar pela interpolação de posições consecutivas. 

 

Uma alternativa, nesse caso, seria pré-definir certas trajetórias e combinar 

previsão de movimento com movimento real. Assim, a interpolação de posições 

consecutivas poderia ser feita ao longo de trajetórias prováveis, ou o próprio 

movimento do veículo seria baseado em trajetórias e velocidades previstas e seria 

apenas corrigido, a cada recepção de nova informação sobre seu posicionamento. 

 

Foi realizado um teste para a obtenção das coordenadas dos veículos de uma 

mina em tempo real, via GPS. Nesse teste, junto com as coordenadas, pelo mesmo 

arquivo, foram obtidas diversas outras informações sobre cada veículo em tempo 

real, como: 

 

- tipo e quantidade de material sendo transportado; 

- teores e características do minério transportado em cada trajetória; 

- nível do tanque de combustível; 

- origem e destino do veículo. 
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Todas essas informações foram adicionadas às informações constantes no 

modelo virtual. É importante aqui destacar a diferença entre a visualização em 3D, 

ou tridimensional, e a estereográfica. Conforme já citado, softwares como Autocad, 

Datamine etc. permitem que se veja um determinado desenho – como o modelo 

topográfico, por exemplo – de diversos ângulos e em todas as suas dimensões. É 

comum referir-se a isto como sendo um recurso de visualização em 3D. Neste caso, 

porém, não há a percepção de profundidade que só é criada em nossos cérebros pela 

combinação das duas imagens de nossos olhos, com cada um tendo um ponto de 

vista ligeiramente diferente do outro. Quando há a geração e combinação destas duas 

imagens é que se pode falar em efeito estereográfico. Um exemplo desse efeito 

estereográfico são os filmes que exigem óculos especiais para serem assistidos no 

cinema. 

 

A atualização das frentes de lavra, hoje, pode ser feita também com o uso de 

ferramentas mais modernas, como equipamentos do tipo Scan Laser que “varrem” 

praticamente toda a área em volta deles, colhendo informações extremamente bem 

detalhadas de posicionamento espacial. Estes aparelhos enviam sinais de raio laser, 

que ao se refletirem em algum obstáculo, retornam, permitindo que seja calculada a 

distância – e conseqüentemente a posição – de cada ponto, através do tempo e 

padrões de interferência envolvidos nessa reflexão. O Scan Laser consegue gerar 

superfícies muito precisas em um curto espaço de tempo, mas quaisquer obstáculos 

entre o aparelho e o terreno, como vegetação, veículos etc., podem impedir a leitura 

das coordenadas. Além disso, ainda é extremamente caro e exige grande capacidade 

de processamento e de memória, tendo seu uso, por enquanto, muito restrito. 

 

Também seria possível a automatização das atualizações dos levantamentos 

topográficos, através do próprio software envolvido na geração de RV, via previsão 

de evolução da lavra ou comunicação de dados com o setor operacional da mina. 

Assim, se for enviada ao sistema uma informação, proveniente de uma frente de 

lavra, de que um determinado bloco foi desmontado, este poderá simplesmente ser 

retirado automaticamente do modelo. O programa permite, ainda, que se vincule a 

cada objeto arquivos quaisquer, contendo, por exemplo, planilhas com informações 
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relevantes. Desta forma, foram criadas planilhas de manutenção dos caminhões, com 

o software Excel, contendo informações sobre: 

 

- horas trabalhadas; 

- horas paradas; 

- horas em stand-by; 

- tempo de espera; 

- data da próxima parada; 

- nome do operador; 

- outros. 

 

A Figura 47 (gerada pelo autor com o software In Touch) mostra uma janela do 

programa, onde aparece o Caminhão 1 em destaque. Ao “clicar” com o mouse do 

computador sobre cada caminhão do modelo digital, abre-se automaticamente um 

arquivo com as informações acima sobre o correspondente caminhão real. Observa-

se nessa figura a planilha que aparecerá diante do usuário. Os dados utilizados nessas 

planilhas são hipotéticos, servindo apenas como exemplo. 

 

Figura 47: Interrogação dos atributos de um caminhão em tempo real. 

Caminhão 1
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Visando uma visualização mais realista, com a imersão característica da RV, 

foram utilizados óculos 3D, que permitem a geração de imagens estereográficas. Para 

criar esse efeito, o programa primeiramente gera duas imagens simultâneas, um 

pouco deslocadas entre si, simulando os dois pontos de vista que obtemos de nossos 

olhos. Essas duas imagens são “piscadas”, alternadamente, na tela de um monitor. 

Desta forma, chega aos olhos do usuário ora uma imagem, ora a outra. Os óculos, 

então, bloqueiam a visão, ora do olho esquerdo, ora do direito, perfeitamente 

sincronizados com a alternância das imagens geradas. Assim, cada olho verá um 

ponto de vista diferente, criando a sensação de profundidade. Além da qualidade do 

monitor, que deve ser capaz de gerar imagem com freqüências superiores a 100 hz, 

uma placa de vídeo de alta qualidade, normalmente não encontrada em computadores 

comuns, mas disponível no mercado, também é necessária. 

 

Também se gerou nesse trabalho imagens estereográficas por meio de uma tela 

de projeção apropriada (do tipo silverscreen ou “não despolarizante”). Neste caso, 

dois projetores do tipo Datashow projetavam, cada um, uma imagem um pouco 

deslocada em relação à outra. Para que ocorra esta dupla projeção, utiliza-se um 

aparelho, nesse caso o Civiz, que recebe a imagem do computador, divide-a em duas 

e as envia aos dois projetores. Hoje já há placas de vídeo que dispensam o uso desse 

aparelho. Duas lentes de polarização de luz são então colocadas, uma na frente de 

cada projetor, de modo que uma esteja rotacionada 90 graus em relação à outra. Os 

óculos 3D utilizados nesse caso contêm lentes também polarizantes e também 

rotacionadas 90 graus uma em relação à outra.  

 

Deste modo, cada olho verá a imagem projetada por um projetor, filtrada pelas 

lentes. A combinação dessas imagens será feita no cérebro, gerando o efeito 

estereoscópico. Se a tela de projeção não for do tipo silverscreen este efeito 

simplesmente não ocorrerá, pois a luz polarizada que incidirá sobre a tela será 

despolarizada ao refletir-se. A tela é fundamental, portanto, para preservar a 

polarização das ondas eletromagnéticas que formam estas imagens. É necessário 

mencionar que, em algumas pessoas, essas imagens estereoscópicas podem provocar 
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dores de cabeça e incômodo visual. Além disso, algumas pessoas simplesmente não 

conseguem enxergar o efeito 3D, por exemplo, se tiverem problemas de estrabismo 

ou dificuldade de enxergar com um dos olhos.  

 

Outro sistema de geração de imagens estereoscópicas é baseado na combinação 

de cores diferentes para cada uma das duas imagens geradas simultaneamente e 

deslocadas entre si. Os óculos 3D possuem, nesse caso, uma diferenciação de cores 

entre as lentes, de modo que se veja as cores de cada imagem com sua lente 

correspondente. Apesar da simplicidade e do baixo custo desta solução, a 

desvantagem é que a qualidade da imagem fica prejudicada, escurecida e com 

variação de cores restrita e irreal. Quanto mais perfeita for a visualização do que está 

ocorrendo na mina, mais fácil será detectar possíveis problemas, mesmo os mais 

sutis, dessa forma permitindo um funcionamento bem mais estável do processo. 

 

Pode-se “navegar” através das imagens da mina virtual, na tela do 

microcomputador, de diferentes formas. Uma delas é com o movimento do mouse, 

através do qual pode-se transladar, rotacionar, aproximar ou recuar a imagem, 

selecionando antes as opções correspondentes no menu do programa, incluindo a 

inserção de pontos de referência em locais estratégicos. Uma alternativa é escolher 

um objeto móvel como um caminhão, um veículo do tipo land-rover etc., pertencente 

à biblioteca de objetos do software ou tendo sido criado externamente e importado 

por este. O objeto pode então ser dirigido pelo usuário. Este escolhe entre uma vista 

externa ou interna, rotacionando seu campo de visão em qualquer direção, como se 

fosse o motorista do veículo.  

 

Ele define previamente a velocidade máxima do veículo, sua aceleração, seu 

tamanho, ângulos máximos de aclive e de manobra, entre outros parâmetros. Se 

forem inseridas trajetórias pré-determinadas, e se estes veículos forem vinculados a 

elas, eles se moverão automaticamente pelas mesmas. O movimento desses objetos, 

estando ou não vinculados a uma trajetória, pode ser feito diretamente sobre o 

modelo topográfico, simulando o movimento de um veículo real, ou livremente pelo 

espaço, inclusive atravessando superfícies, permitindo a visão do interior de 



173 

 

escritórios, da jazida etc. Também se pode ocultar quaisquer partes da imagem. 

Ocultando o modelo topográfico, por exemplo, ter-se-á uma visão melhor do modelo 

geológico. A ocultação do modelo geológico, por sua vez, permitirá uma melhor 

observação dos furos de sondagem, e assim por diante. 

 

Na mina existe um amostrador contínuo, o Gammametrics, que envia 

informações em tempo real para um computador localizado no setor de despacho, 

que pode ser visto na Figura 48. Nesta figura também pode ser visto um monitor com 

imagens – obtidas por câmeras – da correia transportadora onde está o 

Gammametrics. Este aparelho funciona baseado na tecnologia de análise não 

destrutiva “Pulsed Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA)”, e detecta raios 

gama emitidos a partir de interações de nêutrons. O sistema inclui uma fonte de 

nêutrons, um detector de raios gama, um dispositivo eletrônico de processamento de 

sinais nucleares e um equipamento de hardware e software para a espectroscopia dos 

raios gama (DULLOO, 2001). As informações fornecidas ao computador são teores e 

parâmetros de qualidade diversos, como módulo de sílica, módulo de alumina, fator 

de saturação de cálcio etc. Isto permite conferir se tudo está saindo conforme o 

planejado ou se é necessário fazer alterações, o que representa, portanto, uma nova 

possibilidade de interação virtual, através da conexão dessas informações, e até das 

próprias condições de funcionamento, manutenção etc. do aparelho.  
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Figura 48: Computador e monitor com informações e imagem do Gammametrics. 

Fonte: DE TOMI, 2002. 

 

É possível obter, por exemplo, uma visualização do plano de lavra semanal 

(plano de curto prazo), com os blocos a serem lavrados em destaque. Clicando sobre 

os blocos apareceria uma tabela e um gráfico com os resultados da reconciliação da 

qualidade, com a comparação entre os teores de CaCO3 previstos no planejamento de 

longo prazo, no planejamento de curto prazo e obtidos pelo medidor de raios gama. 

 

Resumo das informações utilizadas para a geração do modelo (todas fornecidas 

diretamente pela empresa): 

 

- modelo topográfico; 

- características geotécnicas; 

- modelo geológico; 

- restrições econômicas; 

- restrições ambientais; 

- restrições legais; 

- planejamento operacional. 
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Quanto aos resultados obtidos, fez-se diversas simulações das atividades 

mapeadas. No que se refere a animações, conseguiu-se simular os movimentos dos 

caminhões, a partir de informações prévias de suas trajetórias, mas não se conseguiu 

acompanhar esses movimentos em tempo real, pois a mina não dispunha do 

equipamento GPS necessário para isso. Caso houvesse essa disponibilidade, 

aproveitando a experiência de Azevedo (2002), seria possível o acesso em rede aos 

dados do despacho, em tempo real e com visualização em 3D. Desta forma seria 

possível, inclusive, “interrogar” cada caminhão, ou seja, ao clicar em qualquer um 

deles, obter, em uma única janela, todas as informações sobre ele. Foi apresentada, 

como sugestão, a implementação dessa tecnologia.  

 

Entretanto, somente algumas das atividades simuladas mostraram vantagens 

significativas em se usar o modelo em RV, em especial aquelas que se relacionam 

diretamente a imagens tridimensionais, como topografia, modelagem geológica e 

seleção de frentes de lavra. A Figura 49 mostra uma vista da mina virtual criada no 

estudo de caso, tal como aparece na tela do computador no instante em que o modelo 

é executado. A Figura 50 mostra uma foto da mina real, para permitir uma 

comparação com a mina virtual. 

 

 

Figura 49: Vista geral da mina (virtual). 

Fonte: DE TOMI, 2002. 
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Figura 50: Vista geral da mina (real). 

Fonte: DE TOMI, 2002. 

 

Em experiências anteriores (AZEVEDO, 2002), foi possível obter a posição de 

equipamentos móveis em tempo real, mas as freqüências de atualização dessas 

posições foi inferior à desejada. Isto ocorreu porque os sistemas de despacho que 

utilizam GPS não conseguiam, na maioria das vezes, enviar informações com 

intervalos inferiores a 30 segundos, entre uma posição e outra do equipamento. Além 

disso, a rede disponível na mina nem sempre era eficiente na transmissão destes 

dados. Foi necessário utilizar o artifício de converter os arquivos lidos em um 

formato que pudesse ser transmitido com mais rapidez, via um banco de dados do 

software Access. 

 

Em 30 segundos, a trajetória curvilínea de um caminhão muitas vezes teve que 

ser aproximada por uma reta, o que causou descontentamento por parte de usuários. 

Nessa aproximação, os caminhões virtuais apareceram diversas vezes subindo e 

descendo taludes, entre outras situações irreais. Além disso, não havia, e ainda não 

há, uma “proteção” do sistema quanto a algumas situações inesperadas, como: 

 

- defeitos do modelo topográfico por vezes colocavam o caminhão em posições 

incorretas; 
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- o movimento dos caminhões só estaria correto se o modelo topográfico 

estivesse sempre atualizado, e em uma mina a topografia muda diariamente. 

 

Com base nas observações feitas nos modelos virtuais criado, e na experiência 

anterior de Azevedo (2002), pode-se deduzir que o melhor roteiro para sua 

reprodução em outras minas é: 

 

- criação de um arquivo (a ser chamado de modelo virtual) no software de RV 

onde serão vinculados todos os objetos virtuais e todas as informações 

necessárias; 

- vinculação a esse modelo virtual de um arquivo com o modelo topográfico 

atualizado; 

- limitação do modelo topográfico somente à região e ao nível de detalhamento 

necessários, procurando-se diminuir o detalhamento de áreas menos 

importantes, pois o tamanho do arquivo de topografia influi enormemente na 

velocidade de processamento, destacando-se bem as áreas mais importantes, 

como frentes de lavra, estradas, rios, vegetação etc., identificando-as por 

cores, texturas ou fotos; 

- inclusão, quando possível, do modelo geológico, dos furos de sondagem e de 

arquivos e legendas que descrevam claramente as informações disponíveis; 

- inserção de objetos fixos como árvores e edificações e de ícones 

mnemônicos, como o desenho de um laptop, dentro de um escritório, que 

poderia abrir um menu de arquivos ao clicar-se nele; 

- inserção de objetos móveis, com seus movimentos controlados a partir de 

trajetórias pré-definidas ou por informações em tempo real, mas apenas no 

caso de estas informações serem geradas com a agilidade necessária, do 

contrário esses movimentos ficarão irreais e poderão trazer mais problemas 

que soluções; 

- vinculação de arquivos com informações, mapeadas pelo IDEF0, que 

facilitem a visualização do fluxo de informações, como dados de produção 

etc.; 
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- atualizações periódicas dos arquivos vinculados ao modelo virtual, conforme 

ocorrerem modificações na mina, mas mantendo sempre os mesmos nomes 

de arquivos, para que o modelo leia automaticamente essas atualizações; 

- criação de um mecanismo de comunicação via rede interna e Internet para 

tornar todas essas informações disponíveis, por meio de uma conexão segura, 

em qualquer parte do mundo; 

- criação de mecanismos para permitir que o usuário não apenas visualize, mas 

interfira nas atividades representadas no modelo diretamente (modificando 

ordens de produção, por exemplo) ou indiretamente (pedindo verificações ou 

correções a outros profissionais presentes nas frentes de lavra, por exemplo). 

 

Estes dois últimos itens podem tornar muito mais eficiente um SGI, 

principalmente pela clareza na visualização das informações. Eles também podem ser 

realizados sem o uso de RV, como está sendo feito em algumas empresas, como a 

PETROBRAS. Esta está criando um centro de controle, em Macaé, para receber 

informações de todas as plataformas de petróleo que a empresa opera na Bacia de 

Campos (informação verbal)11. Este centro divide a informação em três tipos, 

conforme o seu nível de atualização (baixo, médio ou alto). Embora essa integração 

facilite o acesso à informação, a quantidade de números e tabelas é tão grande que 

pode gerar confusões e leituras erradas por parte de seus usuários. Assim, quanto 

mais imagens (gráficos, fotos etc.) houver, menores os erros que poderão ocorrer na 

interpretação dessas informações e mais fácil será o acesso a elas. Aí se encontra 

uma das principais vantagens da RV. 

 

Aplicação do IDEF0 

 

Partindo das informações disponíveis sobre a lavra desta mina, e para se testar 

o modelo de gestão de informações, realizou-se um mapeamento de seu fluxo de 

informações. Este mapeamento apontou diversas oportunidades de melhoria, como 

uma melhor integração entre o amostrador contínuo existente na mina e as operações 
                                                 
11 BATISTA, G. R. Recursos de Hardware e Software para E&P. São Paulo, Universidade 
Petrobras, ago. 2005. Programa apresentado em aula para a Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2005. 
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de lavra, além de um melhor controle do movimento dos caminhões e uma melhor 

comunicação entre os computadores da mina. O amostrador contínuo 

(Gammametrics) é um equipamento sofisticado, ainda hoje pouco utilizado no Brasil, 

devido a seu alto custo. Ainda assim, é pouco aproveitado, e suas medições, embora 

disponíveis em tempo real, não são integradas com as demais informações da mina, e 

não são utilizadas para correções automáticas no planejamento e na execução da 

lavra.  

 

Os caminhões não são monitorados por GPS, embora esse sistema já tenha sido 

testado lá há alguns anos, o que dificulta o funcionamento do sistema de despacho. A 

rede de computadores da mina demonstrou-se instável no período observado, e os 

sistemas e ambientes operacionais destes computadores não eram padronizados. Em 

alguns casos eram inclusive desatualizados. Isto dificultava a comunicação interna e 

a aplicação de softwares que poderiam melhorar o fluxo de informações, como o 

software de RV testado. Com base nessas observações fez-se um novo modelo, 

apontando as melhorias sugeridas para este fluxo: o Modelo Futuro. Em seguida 

adaptou-se o modelo virtual que já havia sido criado em Azevedo (2002), para se 

analisar a metodologia deste trabalho. 

 

A partir da análise dos dados deste estudo inicial, observou-se que o objetivo 

mais imediato do Modelo Atual não é melhorar a qualidade das informações 

disponíveis, mas torná-las mais organizadas e acessíveis. Isto é feito através de sua 

integração em um sistema único, sem interferir no conteúdo dessas informações. Já 

no Modelo Futuro pode-se sugerir diversas modificações nos documentos que 

contêm essas informações e em seu armazenamento e gerenciamento. Isto foi 

importante para direcionar a execução do estudo de caso deste trabalho, focando-se 

nas atividades onde já havia informações mais abundantes e precisas. Onde elas não 

haviam em quantidade suficiente, sugeriu-se primeiro realizar melhorias básicas 

(cuja necessidade se tornou visível mesmo antes da geração dos modelos) para em 

seguida buscar-se melhorias mais específicas com estes modelos. Os modelos criados 

neste estudo inicial estão apresentados no Anexo 1. 
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ANEXO 4 – ESTUDO INICIAL 2: E&P 

 

Este estudo se subdividiu em três outros – pesquisa, perfuração e produção – 

dadas as diferentes particularidades de cada um destes grupos de atividades. 

Analisou-se aqui os métodos mais convencionais de produção de petróleo, para 

depois compará-los com o método alternativo visto no estudo de caso (produção a 

partir da lavra de folhelho). O mapeamento dessas atividades foi realizado sob a 

orientação de profissionais que trabalham na área. Foram detectados poucos 

problemas, dadas a maior organização existente no setor de petróleo e a abordagem 

mais superficial com que este estudo inicial foi feito. Esta superficialidade ocorreu 

devido aos objetivos deste estudo particular, apenas utilizado como auxílio na 

preparação e para ajustes da metodologia aplicada no estudo de caso. Outro motivo 

de não se ter aprofundado mais este estudo inicial é o forte sigilo que envolve estas 

atividades e a conseqüente dificuldade de se obter informações para este 

mapeamento.  

 

Para estudar as atividades de pesquisa, tomou-se por base informações de 

domínio público, bem como dados fornecidos pela empresa Schlumberger. Os 

principais problemas observados foram referentes à aquisição de dados sísmicos 

(desorganização destes) e transmissão de dados de campo para serem arquivados. 

Este último é um problema técnico ainda não completamente solucionado, pois os 

dados a serem transmitidos estão muitas vezes em arquivos muito grandes, difíceis 

de se enviar pela Internet, em tempo real. Com isso, perde-se tempo e eficiência 

transportando-os em meio físico (em cartuchos, por exemplo).  

 

Ao se estudar a perfuração, este autor contou com o importante apoio do 

engenheiro de petróleo Dalmo Amorim, que presta serviços de perfuração de poços 

para a PETROBRAS. Ele está desenvolvendo uma dissertação de mestrado na área 

de otimização do uso de brocas de perfuração, e orientou a criação do Modelo Atual 

de perfuração (IDEF0). Observou-se aí a necessidade de se criar um banco de dados 

de desgaste de brocas de perfuração, para se traçar curvas e determinar o momento 
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mais adequado de se substituí-las. Além disso, este banco poderia indicar qual a 

broca mais apropriada para cada situação. 

 

No estudo da produção de petróleo, aproveitou-se como ponto de partida um 

projeto de pesquisa em andamento no LAPOL, em parceria com a PETROBRAS, 

para a simulação da produção de poços horizontais de petróleo. Este projeto visa 

construir um modelo físico de um reservatório delgado de petróleo, produzindo sob 

injeção de água, por meio de um poço horizontal, em escala de laboratório. Por meio 

dessa simulação, e sob orientação do engenheiro de petróleo Kazuo Miura, da 

PETROBRAS, foi possível mapear atividades ligadas à produção de petróleo.  

 

Basicamente, o maior problema detectado neste grupo de atividades foi uma 

insuficiência de interação entre a engenharia de poço (perfuração e produção) e a de 

reservatórios. O interesse do engenheiro de poço é saber como o poço produzirá em 

função de suas vazões e pressões, muitas vezes não considerando os aspectos 

relativos ao deslocamento do fluido pela rocha reservatório, até chegar ao poço. Um 

resumo do mapeamento deste estudo inicial foi gerado e pode ser visto na Figura 51. 

Ao final, procurou-se gerar visualizações em RV para diversas dessas atividades, 

para se estudar as vantagens e desvantagens desse tipo de visualização. Os modelos 

gerados podem ser vistos no Anexo 1. Em seguida, uniu-se as informações obtidas 

com estes dois estudos iniciais (de mineração e petróleo) para aplicá-las em um 

estudo de caso que envolve os dois setores (produção de petróleo a partir da lavra de 

folhelho). 
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Figura 51: Modelo Atual IDEF0 para E&P. 
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ANEXO 5 – ATIVIDADES IDEF0 FINAIS 

 

Modelo Atual 

 

A 

Lavra e tratamento 
do folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Autocad, Access e ILAB, 
rede, Internet, draglines, 
tratores, caminhões, 
escavadeiras, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

Levantamento 
topográfico, volume 
in situ de solo 
removido, área 
recuperada, RDO, 
RDA, análises de 
laboratório, atas de 
reunião, planilhas de 
produção e de pilhas, 
características do 
folhelho 

Marcação de furos, 
levantamento 
topográfico, IRAM, 
alinhamento da 
perfuração, 
programação diária, 
RDA, atas de 
reunião 

Planos anual, trimestral e 
mensal, de manutenção, 
de produção, projeto de 
pilhas 
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A1 

Desenvolvimento 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
draglines, tratores, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

Levantamento 
topográfico, volume 
in situ de solo 
removido, área 
recuperada, RDO, 
RDA, atas de reunião

Marcação de furos, 
levantamento 
topográfico, IRAM, 
alinhamento da 
perfuração do 
capeamento, 
programação diária, 
RDA, atas de 
reunião 

Planos anual, trimestral, 
mensal, de manutenção 
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A11 e A12 

Remoção do solo 
vegetal 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
tratores, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Levantamento 
topográfico, volume 
in situ de solo 
removido, área 
recuperada, RDO, 
atas de reunião 

Marcação de furos, 
levantamento 
topográfico, IRAM, 
alinhamento da 
perfuração do 
capeamento, 
programação diária 

Planos anual, trimestral, 
mensal 

Rebaixamento do 
capeamento 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
tratores, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Levantamento 
topográfico, área e 
volume in situ de 
capeamento 
removido, RDO, 
RDA 

Levantamento 
topográfico, 
programação diária, 
RDA 

Planos anual e trimestral 
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A13 e A14 

Desmonte do 
capeamento 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDO, RDA 

Marcação de furos, 
alinhamento da 
perfuração do 
capeamento, 
programação diária, 
RDA 

Planos anual, trimestral, 
mensal 

Remoção de estéril

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
draglines, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

RDO, RDA 
RDA, atas de 
reunião (se houver) 

Planos trimestral, mensal, 
de manutenção 
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A2 e A21 

Extração do 
folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Access, Autocad e ILAB, 
rede, Internet, 
caminhões, escavadeiras, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDO, RDA, análises 
de laboratório, atas de 
reunião, planilhas de 
produção e de pilhas, 
características do 
folhelho 

Programação diária, 
RDA, atas de 
reunião 

Planos anual, trimestral e 
mensal, de manutenção, 
de produção, projeto de 
pilhas 

Inspeção da 
qualidade do 
folhelho (opcional)

Softwares Excel, Word, 
Access, Autocad e ILAB, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Plano mensal, 
análises de 
laboratório, atas de 
reunião RDA 

Plano trimestral 
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A22 e A23 

Descobertura do 
folhelho superior 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
caminhões, escavadeiras, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDO, RDA RDA 

Planos trimestral e mensal

Inspeção da 
qualidade do 
folhelho 
(obrigatória) 

Softwares Excel, Word, 
Access, Autocad e ILAB, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Plano mensal, 
análises de 
laboratório, atas de 
reunião RDA 

Plano trimestral 
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A24 e A25 

Desmonte do folhelho 
inferior e superior e 
do estéril 
intermediário

Softwares Excel e 
Autocad, rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDO, RDA 
Programação diária, 
RDA 

Plano de produção 

Carregamento e 
transporte do 
folhelho 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
caminhões, escavadeiras, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDO RDA 

Planos mensal e de 
manutenção 
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A26 e A27 

Controle 
topográfico da 
lavra 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

Planilha de pilhas, 
características do 
folhelho 

Programação diária, 
RDA 

Sem controle 

Blendagem do 
folhelho 

Softwares Excel, Word e 
Autocad, rede, Internet, 
caminhões, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Planilha de produção RDA 

Planos anual, trimestral e 
mensal, de produção, 
projeto de pilhas
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A3 e A4 

Tratamento do 
folhelho 

Softwares Excel e Word, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

RDO 
Atas de 
reunião 
(coordenação 
de operação) 

Sem controle 

Amostragem do 
folhelho 

Softwares Excel e ILAB, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Análises de 
laboratório (%óleo, 
%S, granulometria, 
friabilidade) 

Sem entrada 

Sem controle 
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A5 

Carregamento e 
transporte de finos 
de folhelho 

Software Word, rede, 
Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Sem saída 
Atas de reunião 
(coordenação da 
operação) 

Sem controle 
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Modelo Futuro 

 

F 

Lavra e tratamento 
do folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Autocad, Access, ILAB, 
de despacho e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, draglines, 
tratores, caminhões, 
escavadeiras, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

Levantamento 
topográfico, área 
recuperada, RDOR, 
planilhas de 
produção, de pilhas e 
de reconciliação, 
características do 
folhelho (análises de 
laboratório e de 
frentes de lavra), 
relatório completo 

Levantamento 
topográfico (com 
marcação de furos, 
alinhamento da 
perfuração e 
levantamento 
periódico do solo), 
IRAM, RDOR 

Planos de manutenção e 
de produção, ordem de 
produção, projeto de 
pilhas 



194 

 

 
F1 

Desenvolvimento 

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, draglines, 
tratores, perfuratrizes, 
explosivos, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Levantamento 
topográfico, RDOR, 
área recuperada 

Levantamento 
topográfico (com 
marcação de furos, 
alinhamento da 
perfuração e 
levantamento 
periódico do solo), 
IRAM, RDOR 

Planos de manutenção e 
de produção 
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F11 e F12 

Remoção do solo 
vegetal 

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, tratores, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

Levantamento 
topográfico, área 
recuperada, RDOR 

Levantamento 
topográfico (com 
marcação de furos, 
alinhamento da 
perfuração e 
levantamento 
periódico do solo), 
IRAM, RDOR 

Plano de produção 

Rebaixamento do 
capeamento 

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, tratores, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

Levantamento 
topográfico, RDOR 

Levantamento 
topográfico, RDOR 

Plano de produção 
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F13 e F14 

Desmonte do 
capeamento 

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDOR 

Marcação de furos, 
alinhamento da 
perfuração do 
capeamento, RDOR 

Plano de produção 

Remoção de estéril

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, draglines, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDOR RDOR 

Plano de produção 
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F2 e F21 

Extração do 
folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Access, Autocad, ILAB, 
de despacho e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, 
caminhões, escavadeiras, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDOR, características 
do folhelho (análises 
de laboratório e de 
frentes de lavra), 
planilhas de 
produção, de pilhas e 
de reconciliação, 
relatório completo 

RDOR 

Planos de manutenção e de 
produção, ordem de 
produção, projeto de pilhas

Inspeção da 
qualidade do 
folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Access, Autocad e ILAB, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Plano mensal, 
análises de 
laboratório, RDOR RDOR 

Plano de produção 
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F22 e F23 

Descobertura do 
folhelho superior 

Softwares Excel, Word, 
Autocad, de despacho e 
de planejamento de lavra 
rede, Internet, 
caminhões, escavadeiras, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDOR RDOR 

Plano e ordem de 
produção 

Inspeção da 
qualidade do 
folhelho 
(complementar) 

Softwares Excel, Word, 
Access, Autocad e ILAB, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Plano mensal, 
análises de 
laboratório, RDOR RDOR 

Plano de produção 
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F24 e F25 

Desmonte do folhelho 
inferior e superior e 
do estéril 
intermediário

Softwares Excel e 
Autocad, rede, Internet, 
perfuratrizes, explosivos, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDOR RDOR 

Plano e ordem de 
produção 

Carregamento e 
transporte do 
folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de despacho, 
rede, Internet, 
caminhões, escavadeiras, 
empresas terceirizadas, 
equipe SIX 

RDOR RDOR 

Plano e ordem de 
produção 
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F26 e F27 

Verificação 
topográfica da 
lavra 

Softwares Excel, Word, 
Autocad e de 
planejamento de lavra, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Planilha de pilhas, 
características do 
folhelho, RDOR 

RDOR 

Plano de produção 

Blendagem do 
folhelho 

Softwares Excel, Word, 
Autocad, de despacho e 
de planejamento de lavra, 
rede, Internet, 
caminhões, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Planilhas de produção 
atualizada e de 
reconciliação, RDOR, 
relatório completo 

RDOR 

Plano de produção, 
projeto de pilhas 
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F3 e F4 

Tratamento do 
folhelho 

Softwares Excel e Word, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

RDOR RDOR 

Plano de produção 

Amostragem do 
folhelho 

Softwares Excel e ILAB, 
rede, Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

Análises de 
laboratório (%óleo, 
%S, granulometria, 
friabilidade), RDOR 

RDOR 

Plano de produção 
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F5 

Carregamento e 
transporte de finos 
de folhelho 

Software Word, rede, 
Internet, empresas 
terceirizadas, equipe SIX

RDOR RDOR 

Plano de produção 
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