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RESUMO 

 

BEZERRA, E. B. Nova metodologia de análise de indicadores operacionais do 
planejamento de lavra de curto prazo. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mineral) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
Os indicadores de desempenho de operação, responsáveis por trazer informações do 
dia a dia da lavra, são importantes ferramentas que auxiliam na tomada de decisão 
operacional do planejamento de lavra. Porém, nem sempre esses indicadores são 
estabelecidos considerando o histórico operacional dos equipamentos, tornando a 
análise superficial, e ocasionando em uma inadequada decisão operacional. Diante 
disso, o objetivo do presente estudo foi propor um novo indicador que servirá como 
metodologia de análise dos indicadores de desempenho da lavra, de modo que auxilie 
nas tomadas de decisões operacionais pela equipe de planejamento de curto prazo e 
proporcione em um aumento da aderência de lavra. Para alcançar tal objetivo, foram 
aplicadas técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina, por meio do 
algoritmo de floresta aleatória em um histórico operacional dos equipamentos. 
Resultando no novo indiciador, nomeado de Indicador de Desempenho de 
Equipamento de Mina (IDEM). A metodologia proposta foi aplicada em um conjunto 
de dados operacionais da Mina do Sossego, localizada do norte do Brasil, onde, 
objetivou-se analisar o desempenho operacional da frota de carregamento, que 
continha 6 escavadeiras. Os resultados indicaram que a escavadeira 1 apresentou 
baixa eficácia operacional (59%) e que o gargalo está na utilização física do 
equipamento (longo tempo de mudança de turno, movimentações longas ou horas 
não programadas). As demais escavadeiras (2, 3, 4, 5 e 6) apresentaram eficácia 
entre 61 e 69%, resultado considerado satisfatório para a metodologia proposta. Na 
análise comparativa entre o Indicador de Eficácia Global dos Equipamentos (OEE) e 
o IDEM, obteve-se uma diferença na classificação de eficácia das escavadeiras de 
mais de 83%. Além disso, o IDEM mostrou-se ser um importante recurso para 
avaliação da eficácia operacional das escavadeiras, assim como na detecção de 
gargalos operacionais.  
 
Palavras-Chave: indicador chave de desempenho. Planejamento de lavra de curto 
prazo. Equipamento de mina. Desempenho na mineração. Gargalo operacional. 
 
   



 

ABSTRACT 
 

BEZERRA, E. B. New methodology to analyze short-term mine planning 
operational indicators. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mineral) – 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
The operation performance indicators, responsible for bringing information from the 
day to day of mining, are important tools that help in the operational decision making 
of mining planning. However, these indicators are not always established considering 
the operational history of the equipment, making the analysis superficial, and causing 
an inadequate operational decision. Therefore, the objective of this study was to 
propose a new indicator that will serve as a methodology for analyzing the mining 
performance indicators, in order to assist in making operational decisions by the short-
term planning team and provide an increase in the adherence of mining. To achieve 
this purpose, data mining and machine learning techniques were applied, using the 
random forest algorithm in an operational historical of the equipment. Resulting in a 
new indicator, called Mining Equipment Performance Indicator (MEPI). The proposed 
methodology was applied to a set of operational data from the Sossego mine, located 
in northern Brazil, where the objective was to analyze the operational performance of 
the loading fleet, which had 6 excavators. The results indicated that excavator 1 
showed low operational efficacy (59%) and that the bottleneck is in the physical 
utilization of the equipment (long shift change times, long moves or unscheduled 
hours). The other excavators (2, 3, 4, 5 and 6) presented effectiveness between 61 
and 69%, a result considered satisfactory for the proposed methodology. In the 
comparative analysis between the Overall Equipment Effectiveness indicator (OEE) 
and the MEPI, a difference in the excavators' effectiveness classification of more than 
83% was obtained. In addition, the MEPI proved to be an important resource for 
evaluating the operational effectiveness of excavators, as well as for detecting 
operational bottlenecks. 

 
Key words: Key performance indicator. Short-term mine planning. Mining equipment. 
Mining performance. Operational bottleneck 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria mineral destaca-se por sua relevante participação na economia do 

país, atuando tanto no abastecimento do mercado interno como no externo, onde 

destaca-se na exportação de minerais metálicos (ferro, cobre, nióbio, entre outros). 

Diante disso, o setor de mineração nacional está constantemente realizando 

grandes investimentos, principalmente no que se refere a capacidade de produção, 

impulsionando assim, sua ascensão no concorrente mercado mundial da mineração 

(ARAUJO; FERNANDES, 2016). Sua participação no mercado mundial exige 

constantemente a busca por retenção de custos, capacidade produtiva, 

competitividade na qualidade do produto e inovação tecnológica (BEZERRA et al., 

2018). 

Diante desses fatores, a capacidade de produção e a redução de custos na 

mineração estão ligados, em sua grande maioria, ao desempenho dos equipamentos 

utilizados na produção (PARASZCZAK, 2005). O que favorece e impulsiona o 

aperfeiçoamento e criação de ferramentas ou métodos que auxiliem no apoio de 

tomada de decisão operacional, visando um melhor desempenho dos equipamentos 

disponíveis. 

Neste sentido, destacam-se o uso dos Indicadores de Desempenho (PI) e 

Indicador Chave de Desempenho (KPI), que são ferramentas de gestão no controle e 

medida de performance (PARMENTER, 2007). Os indicadores de desempenho (PI) 

são utilizados na mineração como parâmetros primários e essenciais para um 

acompanhamento e análise sistemática da execução de todas as fases, etapas ou 

estágios da vida de uma mina (COSTA, 2015). Já os Indicadores Chave de 

Desempenho (KPI) são utilizados para analisar a execução das metas traçadas para 

alcançar o objetivo estratégico da mina. 

A necessidade de medir e controlar o desempenho das etapas do processo é 

uma das atividades da equipe de planejamento de curto prazo na mineração. O índice 

de aderência da lavra, ou seja, a relação do que foi executado e planejado, é um dos 

indicadores chave de desempenho utilizados para esse controle dos processos. Além 

dos indicadores de disponibilidade física (DF), utilização física (UF) e desempenho de 

produção (DP). Suas análises, em sua grande maioria, são realizadas por meio de 



16 
 

gráficos de controle e tabelas básicas, que apresentam o coeficiente do desempenho 

e uma visão geral da métrica (BRUNDAGE et al., 2017).  

Na Mina do Sossego, situada no norte do Brasil, a área de planejamento é 

responsável pela programação de produção, que é baseada na capacidade produtiva 

teórica do equipamento. Entretanto, esse método adotado vem apresentando algumas 

inconsistências, como a baixa aderência de lavra entre o planejado e o executado. 

Essa baixa aderência é consequência da incapacidade operacional de alcançar as 

metas de produção diárias estabelecidas e dificuldade nas tomadas de decisões. 

Diante do exposto, nota-se que a análise dos indicadores é uma etapa 

importante, tendo em vista que o modo como eles são interpretados podem 

impossibilitar ou limitar as melhorias no empreendimento, e isso ocorre devido a falhas 

básicas nas técnicas de análises (JOOSTE; BOTHA, 2018). 

Sendo assim, esse estudo propõe uma nova abordagem na análise dos 

indicadores de desempenho de lavra, de modo que auxilie nas tomadas de decisões 

operacionais pela equipe de planejamento de curto prazo e ocasione em um aumento 

da aderência de lavra entre o planejado e executado da Mina do Sossego. 

Esta proposta de metodologia foi realizada na mina do Sossego, no contexto 

do Projeto Min_AO²: Gestão Sistêmica do Planejamento e Operação de Lavra na Mina 

do Futuro (Processo USP: 14.1.02753.03.6), junto ao Núcleo de Apoio e Pesquisa 

para Mineração Responsável (NAP.Mineração). 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é propor um novo indicador que servirá como uma 

metodologia de análise dos indicadores de desempenho de lavra, proporcionando 

uma melhor interpretação e auxiliando em uma melhor tomada de decisão operacional 

que, por sua vez, ocasionará em uma melhor aderência de lavra.  

A partir desse propósito, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

• Estudar um novo indicador que avalie a eficácia geral do equipamento; 

• Avaliar os principais indicadores que influenciam na eficácia; 

• Apresentar os gargalos na produção da mina;  
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• Auxiliar o planejamento de curto prazo na tomada de decisão e aumento de 

produção. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A equipe de planejamento de lavra necessita lidar diariamente com uma 

inumerável quantidade de informações, sendo assim, os indicadores chaves de 

desempenho (KPI) são importantes ferramentas no auxílio da tomada de decisão 

operacional. Entretanto, os KPIs utilizados atualmente pela equipe de planejamento 

nem sempre consideram os dados histórico operacional dos equipamentos, fazendo 

com que ocorra uma análise superficial da situação. 

Os indicadores de disponibilidade física, utilização física e desempenho de 

produção são alguns dos PIs mais utilizados pela equipe de planejamento de lavra, e 

suas adequadas estimativas são de fundamental importância no auxílio da tomada de 

decisão. Logo, a tomada de decisão baseada em um PI mal interpretado ou até 

mesmo mal calculado, pode ocasionar em prejuízo à operação. 

Essa é uma dificuldade presente na Mina do Sossego, situada no norte do 

Brasil, que apresenta baixa aderência de lavra entre o realizado e planejado. Isso 

ocorre porque não se consegue alcançar a meta diária de produção planejada pela 

equipe de planejamento de curto prazo, os dados apontam que somente em 13% dos 

dias trabalhados foi possível alcançar ou ultrapassar a meta diária planejada. 

Muitas vezes, a equipe de planejamento esquece que no cenário de curto prazo 

deve-se trabalhar com uma interpretação diferente dos indicadores de desempenho, 

principalmente se comparados com o planejamento de longo prazo, tendo em vista 

que serão os indicadores de curto prazo que definirão a capacidade de produção em 

um menor espaço de tempo (CAMPELO; MARIN; TOMI, 2018). 

Diante disso, foi observado que existe uma carência de técnicas ou métodos 

que auxiliem nas análises e intepretações dos KPIs, proporcionando confiáveis 

tomadas de decisões no planejamento. Logo, a relevância dessa pesquisa encontra-

se no desenvolvimento de uma metodologia de análise de indicadores operacionais 

de mina, que possam auxiliar nas tomadas de decisões, evitando intervenções 

manuais e empíricas, melhorando o desempenho da operação e consequentemente 

resultando no aumento da aderência de lavra.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta alguns conceitos básicos que serão necessários para 

compreensão da pesquisa em andamento, tais como: método de lavra, tipos de 

planejamento de lavra e indicadores de desempenho. 

2.1 LAVRA A CÉU ABERTO 

A lavra a céu aberto se dá quando a extração do minério ocorre em superfície. 

Esse método pode ser definido como um conjunto de operações no qual minério e o 

estéril são extraídos na superfície da terra, em que as camadas horizontais são 

retiradas das cotas maiores para as menores (BLOM; PEARCE; STUCKEY, 2018; 

ZHENG; JIANG, 2012). 

O método de lavra a céu aberto é mais operativo em grandes volumes, que 

possuem grande extensão vertical e estão mais próximos da superfície. Isso se dá em 

decorrência de alguns fatores como: alto grau de mecanização, o qual menores custos 

operacionais, maior recuperação do depósito, flexibilidade, capacidade de produção, 

perda e diluição de minério, segurança, entre outros (BAKHTAVAR; SHAHRIAR; 

ORAEE, 2008).  

Portanto, para se obter uma maior vida útil da mina, ou seja, extrair uma maior 

quantidade de minério possível do depósito por um maior período, se faz necessário 

o estudo e a realização de um planejamento de lavra. Diante disso, nota-se que o 

planejamento de lavra é uma atividade estratégica fundamental para se obter o maior 

uso do jazimento, bem como um uso mais sustentável dos recursos.  

2.2 PLANEJAMENTO DE LAVRA 

O planejamento de lavra  é o conjunto de estudos e metodologias que tem como 

principal objetivo elaborar um plano de extração para alcançar metas pré-

estabelecidas(DAGDELEN, 2001; HOLLOWAY; COWIE, 2019; MORLEY; 

SNOWDEN; DAY, 1999) . Sendo assim, ele configura uma programação de 
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operações de exploração que visa atender às necessidades do mercado em 

consonância com os objetivos da empresa, reduzindo custos e maximizando lucro, 

considerando as restrições econômicas, técnicas, operacionais,  legais e ambientais 

inerentes às atividades desenvolvidas (ARAÚJO; SOUZA, 2011; ARMSTRONG et al., 

2021; WHITTLE, 2011).  

Esse programa de operações de exploração possui um caráter hierárquico que 

se inicia na preparação da mina e vai até a recuperação da área lavrada, ou seja, está 

presente em toda a vida útil da mina.  

Segundo Blom; Pearce e Stuckey (2018) essas respectivas características 

hierárquicas do planejamento estão presentes nas decisões estratégicas de longo 

prazo, cotidianas e de operações, promovendo assim, redução de incertezas e 

proporcionam um aumento da extração dos recursos minerais, que por sua vez, 

proporciona um aumento da vida útil da mina. 

Para os pesquisadora  Lagos et al. (2020), Mokhtarian asl e Sattarvand (2018) 

e Rodovalho (2013), o planejamento de lavra é uma das atividades de maior 

relevância para previsão do ritmo produtivo, elaboração de orçamentos e escala de 

produção. 

Whittle (2007) aponta 5 fatores que fazem o planejamento de mina ser mais 

complexo que os demais planejamentos de atividades de outros setores industriais, 

sendo eles: 

 

a) A conexão entre o espaço de tempo: O corpo de minério sendo lavrado é um 

recurso que será esgotado. Quando se define o que irá ser lavrado e 

posteriormente processado em um determinado período, se estabelece a 

parcela inicial para o próximo período, resultando, portanto, em uma limitação 

das opções de como operar a lavra. Inevitavelmente, esta relação entre os 

espaços do tempo gera a necessidade de estabelecer uma sequência de 

eventos integrados, que resultará em uma trajetória para a lavra com todas as 

deliberações de capital e operacionais incluídas. Dois diferentes planos podem, 

ao final, extrair e processar o mesmo montante de tonelagem e teores, e 

resultar em uma mesma produção total, receita ou custos totais. Porém, a 

cronologia dessas atividades e o fluxo de caixa podem tornar um plano mais 

lucrativo quando comparados com os outros, no ponto de vista de viabilidade 

financeira e desempenho; 
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b) A blendagem do material: Em diversas conjunturas, o material não pode ser 

considerado ou analisado em frações individuais. O valor dessas frações está 

relacionado com as características de outras frações, que necessariamente 

precisam estar disponíveis no corpo do minério e no determinado período para 

serem blendadas. As inúmeras possibilidades de blendagem produzem amplas 

combinações matemáticas e interdependência entre as variáveis, tornando 

mais complexa a otimização matemática; 

 

c) Estocagem: A flexibilidade complementar, quando se torna possível separar o 

período em que uma parcela do corpo mineral é lavrada e quando será 

processada. A pilha de estocagem gera mais combinações matemáticas que 

devem ser consideradas, e dificultam as relações entre os períodos do tempo; 

 

d) Possibilidades: A possibilidade de utilização ou não do material, ou as suas 

diferentes formas de uso, ocasionam na criação de mais variações e 

flexibilidades, e por sua vez mais combinações matemáticas a serem 

consideradas; 

 

e) Variação e incerteza: Os graus e as características físicas são estabelecidos 

pela própria natureza, que resulta em uma distribuição inconsistente em todo o 

corpo mineralizado. Isso, muitas vezes, frustra as tentativas de categorização, 

descrição e previsão. Devido à insegurança das informações, é necessária a 

realização de estimativas no que se refere à quantidade, composição e 

disposição do material, como também projeções de quando será lavrado, 

manuseado e processado. As incertezas e riscos decorrentes dessa 

circunstância precisam ser estudados e suas consequências devem ser 

gerenciadas com muita atenção. 

 
Diante dessa complexidade, nota-se a importância do planejamento de lavra 

de mina e o porquê dele está presente em cada horizonte do tempo, durante a vida 

útil da mina, ou seja, o planejamento é que atua na determinação dos blocos ou 

parcelas do material a serem lavrados em cada período do tempo. A natureza desses 

modelos de blocos e o período variam na hierarquia do planejamento (Figura 1) 
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(BLOM; PEARCE; STUCKEY, 2018). Desse modo, de acordo com o horizonte do 

tempo e objetivos da mineradora, o planejamento pode ser classificado em 

planejamento de longo, médio, e curto prazo. 

 
Figura 1 – Hierarquia do planejamento de mina. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.2.1 Planejamento de Lavra de Longo Prazo 

O planejamento de lavra de longo prazo está vinculado com os objetivos 

estratégicos da empresa, buscando aumentar a vida útil da mineração e maximizar o 
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valor presente líquido (VPL). Nessa etapa do planejamento um modelo de blocos é 

criado. 

O modelo de blocos é formado por matrizes de blocos tridimensionais que 

representa o depósito mineralizado, esses blocos possuem informações que são 

essenciais para projetar e otimizar um projeto de mineração, essas informações 

podem ser o teor de minério, código litológico, densidade, tonelagem, valor econômico 

do bloco, entre outras (BLOM; PEARCE; STUCKEY, 2018; MAI et al., 2019). 

Na fase de projeção e otimização do projeto mineral o modelo de bloco é 

submetido a uma modelagem econômica, essa modelagem busca uma sequência 

viável de extração dos blocos que maximize o valor presente líquido do 

empreendimento. Durante a modelagem econômica alguns parâmetros são 

considerados, como por exemplo: ângulo de inclinação, custos, preços, recuperação 

metalúrgica, restrições ambientais, entre outros (BLOM; PEARCE; STUCKEY, 2018; 

OSANLOO; RAHMANPOUR, 2017; PARRA et al., 2017). 

Nessa etapa do planejamento, são desenvolvidos planos de lavra e operação, 

que têm por finalidades: alcançar a cava final ótima (para aquele cenário de tempo e 

econômico), determinação de ângulos seguros para inclinação dos taludes, maximizar 

o retorno financeiro, minimizar o risco para os investidores e maximizar a vida útil da 

mina (HUSTRULID; KUCHTA; MARTIN, 2013). 

A cava final é o limite final, em profundidade e extensão, que é economicamente 

viável para o depósito, ou seja, é a máxima extração de material com maior retorno 

econômico. Nessa fase do planejamento, também será indicado quais blocos devem 

ser lavrados, juntamente com sua sequência no horizonte do tempo, e quais devem 

ser deixados, considerando sempre uma maximização do lucro e o fator da incerteza 

geológica (CAMPOS et al., 2018; DAGDELEN, 2001). 

2.2.2 Planejamento de Lavra de Médio Prazo 

No planejamento de lavra de médio prazo é realizado um plano de 

programação para um intervalado de até um ano, que tem por objetivo, juntamente 

com o de longo prazo, otimizar a cava e atender as exigências do mercado por um 

determinado período (CAMPEAU; GAMACHE, 2020; WHITTLE, 2011;). Essa 

programação segue o plano de longo prazo, desmembrando-o em menores intervalos 
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de tempo, ela conduz os estágios de programação e execução das atividades 

(TUBINO, 2000).  

Os pesquisadores Morales e Reyes (2016) relatam sobre as dificuldades da 

elaboração do plano de produção desse planejamento, devido a exigência dos 

cumprimentos das metas de produção estabelecidas no planejamento de longo prazo. 

Segundo Smith e Wicks (2014), o planejamento de médio prazo é normalmente 

tudo o que é essencial para operações ativas, que possui um cronograma de remoção 

de estéril ou capeamento para possibilitar a contínua alimentação de minério para a 

usina. 

A realização desse tipo de planejamento torna-se importante devido a sua 

abordagem com a escala de produção, organização das operações, e norteamento 

das etapas do sequenciamento de lavra a serem realizadas ao longo do tempo. Além 

de contemplar a qualidade e quantidade das metas que devem ser realizadas no 

intervalo intermediário para que se alcance os objetivos estratégicos do projeto 

(BAPTISTA; NETO; DE SOUZA, 2014; CAMPOS; ARROYO; MORALES, 2018). 

2.2.3 Planejamento de Lavra de Curto Prazo 

No planejamento de lavra de curto prazo trabalha-se em horizontes de tempos 

diários, semanais e até mensais seguindo os objetivos estratégicos e servindo como 

base para os cronogramas operacionais de produção. Segundo Blom, Pearce e 

Stuckey (2018), esse horizonte não compreende mais que dois anos. O planejamento 

de lavra de curto prazo também é norteado pelas diretrizes do planejamento de longo 

prazo, buscando periodicamente estratégias de redução de custos operacionais, 

maximização e integração de todos os equipamentos e atividades, e alto nível de 

cumprimento dos planos estratégicos (OSANLOO; RAHMANPOUR, 2017; 

UPADHYAY; ASKARI-NASAB, 2018). 

Para os pesquisadores Jewbal e Dimitrakopoulos (2018), o planejamento de 

lavra de curto prazo pode frequentemente se afastar das diretrizes do planejamento 

de longo prazo. Essa divergência ocorre principalmente pela diferença de objetivos 

para esses dois horizontes de tempo. No horizonte de longo prazo, a programação de 

produção é utilizada para maximizar o valor presente líquido (VPL) do projeto, 

enquanto no horizonte de curto prazo a programação de produção objetiva alcançar a 
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demanda de produção de curto prazo dentro do planejamento de longo prazo, 

considerando as capacidades operacionais de processamento da usina e qualidade 

do minério. 

Segundo Thorley (2012), um planejamento de longo prazo falho ou pouco 

especificado, pode ser modificado parcialmente ou completamente por um 

planejamento de curto prazo, porém por outro lado, caso o planejamento de curto 

prazo não seja executado corretamente pode decorrer em consequências negativas 

que afetará no êxito da mina. 

Upadhyay e Askari-Nasab (2018) afirmam que a conformidade dos 

planejamentos de curto prazo ao longo das operações é primordial para o 

cumprimento dos planos estratégicos que possibilitam atingir os objetivos econômicos 

da mina. 

Os pesquisadores Blom, Pearce e Stuckey (2018) relatam que os objetivos de 

otimização no planejamento de curto prazo compreendem: manter as metas de 

produção dentro dos limites estabelecidos, minimizar os custos, maximizar ou 

minimizar a utilização dos equipamentos, aumento da receita e redução do makespan 

(duração total de produção). 

A fase de curto prazo é responsável pelos aspectos operacionais da lavra, 

como a determinação do ritmo de lavra, que atende as especificações quantitativas e 

qualitativas da usina, em suas diversas frentes e a alocação dos equipamentos de 

carga e transporte, objetivando alcançar o controle de qualidade do material lavrado, 

controle de custos, utilização de equipamentos e produtividade operacional (ARAÚJO; 

SOUZA, 2011; PINTO; MERSCHMANN, 2001; UPADHYAY; ASKARI-NASAB, 2018). 

De acordo com Blom, Pearce e Stuckey (2018), é no curto prazo que diversas 

fontes de incertezas são mitigadas, compreendendo: incerteza geológica, incertezas 

relacionadas aos equipamentos (tempo de ciclo, produtividade, disponibilidade física, 

utilização física e confiabilidade), e incerteza econômica (variação dos preços). 

Usualmente, as incertezas geológicas e de equipamentos são as mais relevantes 

nesse planejamento, já a incerteza econômica não é tão realçada, tendo em vista que 

ela possui uma maior relevância e atuação no horizonte de longo prazo. 

Em virtude de alterações inesperadas, sendo estas: manutenções corretivas, 

mudança de teores para satisfazer as exigências da usina, atraso na detonação, 

acidentes, entre outras, constantes mudanças estão presentes no planejamento de 

curto prazo. Segundo Araújo e Souza (2011), devido a esses fatores o planejamento 
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de curto prazo deve ser composto por uma equipe multidisciplinar, contendo 

profissionais nas áreas de geologia, engenharia de mina, qualidade, produção e 

administração.  

2.3 INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO 

Indicador de desempenho (PI) é uma ferramenta que fornece informações 

sobre o desempenho de processos e produtos, e permite avaliar modificações nas 

características de um sistema. São de extrema relevância para o planejamento e 

controle, atuando como um importante instrumento que auxilia nas tomadas de 

decisões (MEIER et al., 2013; NIEMEIJER; DE GROOT, 2008). 

Ao medir o desempenho busca-se averiguar o nível de execução dos objetivos 

das empresas (SARAIVA; CAMILO, 2010). Slack, Chambers e Johnston (2002) 

afirmam que há cinco objetivos globais de desempenho, sendo eles: qualidade, 

velocidade, flexibilidade, confiabilidade e custo. 

Logo, a utilização dos indicadores para medir o desempenho tem como 

finalidade: 

a) Apoiar a tomada de decisão; 

b) Identificar gargalos operacionais e aperfeiçoar as operações, no âmbito 

produtivo e qualitativo; 

c) Permitir uma análise comparativa de desempenho. 

 

A escolha dos indicadores deve ser realizada cuidadosamente, pois estes são 

essenciais para conseguir avaliar o desempenho de um processo. Sendo assim, 

devem conter como características (BITTAR, 2001; WORRALL et al., 2009): 

a) Ser mensurável, fácil medição e sensível na identificação dos 

problemas; 

b) Dispor de condições mutáveis; 

c) Possuir formulação simples, permitindo a compreensão de todos; 

d) Ser representativo, objetivo e específico; 

e) Dados válidos e confiáveis; 

f) Ser relevante para o projeto. 
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Além disso, o desenvolvimento de indicadores errados ou em quantidade 

excessiva na organização podem dificultar na interpretação dos dados ou até mesmo 

ocasionar uma interposição entre os indicadores que, de acordo com Brint et al. 

(2021), compromete o planejamento que objetiva melhorias no desempenho. 

Para Parmenter (2007) existem quatro tipos de indicadores de desempenho: 

 

1. Principais indicadores de resultados (KRIs): informa como você vem 

alcançando uma perspectiva ou fator crítico de sucesso; 

2. Indicador de resultado (RIs): informa o que você tem feito; 

3. Indicadores de desempenho (PIs): indica o que deve ser feito; 

4. Indicador chave de desempenho (KPIs): indica o que fazer para aumentar o 

desempenho significativamente. 

 
Figura 2 – Tipos de indicadores de desempenho e seus domínios de abrangência. 

 

Fonte: Adaptado de Badawy et al. (2016). 

 
A Figura 2 representa os quatros tipos de indicadores na forma de camadas ou 

“tipo cebola”, essas camadas representam o grau de informação, ou seja, a camada 
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externa descreve a condição global do empreendimento sem apresentar muitas 

informações detalhadas. Com o avanço para a camada mais interna as informações 

vão se tornando detalhadas até encontrar o núcleo (KPI). O KPI traz um conjunto de 

informações que são fundamentais para o sucesso do empreendimento. 

Segundo Badawy et al. (2016), muitas empresas estão trabalhando com 

medidas erradas, em que erroneamente são denominadas de indicadores chave de 

desempenho (KPI – embora a origem venha da expressão em inglês, key 

performance indicator, essa sigla é usualmente utilizada na literatura e nas 

indústrias). Isso ocorre porque poucas empresas ou indústrias realmente monitoram 

os verdadeiros KPIs, devido à falta de conhecimento e compreensão do que realmente 

é um KPI (BADAWY et al., 2016; PARMENTER, 2007; PERAL; MATÉ; MARCO, 

2017). 

Os KPIs podem ser formados pela combinação de um ou mais indicadores, e 

formam um conjunto de ações que visam os aspectos mais importantes para o 

desenvolvimento satisfatório e o alcance dos objetivos estratégicos, ou seja, 

desempenham um papel organizacional fundamental, devido ao seu alto nível de 

agilidade e precisão das informações quando confrontam e comparam o atual 

desempenho com as metas traçadas (PARMENTER, 2007; PERAL; MATÉ; MARCO, 

2017). 

Segundo Okoshi et al. (2019), a maioria das empresas está utilizando os KPIs 

para medir seu desempenho, que estão conectados com as metas organizacionais. 

Essas informações de desempenho são utilizadas não só para monitorar e controlar, 

como também para testar o planejamento e as políticas de operações. Para Franco-

Santos, Lucianetti e Bourne (2012) as medidas de desempenho, além de estar 

conectadas com as metas organizacionais, estão diretamente relacionadas com a 

estratégias de operações, tendo em vista que, fornecem informações que auxiliam na 

avaliação da estratégia, fomentando o conhecimento como ato de aprendizado e 

possibilitando a sua respectiva melhoria. 

Para Meier et al. (2013), os KPIs são ferramentas essenciais para administrar 

empresas, uma vez que possibilitam a separação de informações relevantes das 

irrelevantes, simplificando questões complexas e criando transparência para o 

planejamento e controle, auxiliando assim, nas tomadas de decisões.  

Na mineração, mais especificamente no planejamento de lavra, a medição e 

análise dos KPIs da operação de lavra são de extrema importância para se alcançar 
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os objetivos operacionais de curto prazo, evidenciando os gargalos que necessitam 

serem mitigados. De acordo com Upadhyay e Askari-Nasab (2018), a análise dos KPIs 

das operações de mina permite a execução de outras programações, melhorando os 

processos que apresentaram desempenho insatisfatório e possibilitando o 

desenvolvimento de cronograma quase ideais e práticos de curto prazo. 

2.3.1 Indicadores Operacionais de Lavra 

Métodos de estimativa têm sido utilizados há décadas para a gestação e 

controle de produtividade na indústria mineral, porém segundo Hustrulid, Kuchta e 

Martin (2013), existe uma deficiência na clareza metodológica dos cálculos e usuais 

utilizações dos indicadores operacionais nessa atividade. Essa deficiência ocorre 

porque, de acordo com Bester et al. (2016), é necessário desenvolver KPIs 

individualmente para cada mina, considerando suas especificidades. 

De acordo com Gackowiec et al. (2020), a área operacional da mineração 

requer uma definição de indicadores específicos, especialmente quando se fala no 

contexto de aumento de produtividade dos equipamentos da mineração e da 

possibilidade de utilização de dados operacionais de máquinas e dispositivos. 

A grande maioria dos indicadores de desempenho que monitoram a 

produtividade dos equipamentos de mineração no planejamento de lavra estão 

diretamente relacionados com as horas programadas para operação (horas em 

operação) e as demais horas que estão associadas ao ciclo do equipamento. A Figura 

3 apresenta todos os tipos de horas presentes no ciclo do equipamento. 
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Figura 3 – Horas presentes no ciclo do equipamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A utilização do termo “total de horas” só pode ser empregada corretamente nas 

minas que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nas demais minas que não 

operam sobre esse regime, existe uma tendência na utilização do termo “horas de 

operação programadas”, as quais representam um número em horas de atividades de 

trabalho em um determinado período de tempo, ou seja, a soma  das horas 

trabalhadas dos turnos de operação na mina (PARASZCZAK, 2005).  

A Disponibilidade Física (DF), Utilização Física (UF) e Desempenho de 

Produção (DP) são considerados como os principais indicadores de desempenho na 

área de operação de lavra, eles são acompanhados diariamente e assim auxiliam na 

tomada de decisão do planejamento de lavra. 

2.3.1.1 Disponibilidade Física 

A Disponibilidade Física (DF) é um indicador que informa a disponibilidade do 

equipamento, em porcentagem, para ser utilizado na operação. Dessa forma, a DF 

pode ser definida como uma razão entre o tempo que um equipamento permaneceu 

disponível para executar suas funções específicas (horas ativas) pelo tempo total de 

horas do período de trabalho, sendo portanto a probabilidade de o equipamento 

funcionar satisfatoriamente em um tempo t (ALMEANAZEL, 2010; BLANCHARD; 

VERMA; PETERSON, 1995). 
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A disponibilidade física é calculada pela equação a seguir (1): 

 

                                                 𝐷𝐹 (%) =
(𝐻𝑇 − 𝐻𝐼)

𝐻𝑇
𝑥 100                                                         (1) 

 

Em que, 

DF = Disponibilidade física 

HT = Horas totais (hora nominal) 

HI = Horas inativas 

 

No planejamento de lavra, a DF dos equipamentos é um dos mais importantes 

indicadores para a programação das atividades e alocação das máquinas no 

planejamento de curto prazo. Sendo assim, a falta de disponibilidade física poderá 

acarretar na incapacidade ou inviabilidade de alcançar a produção almejada. 

2.3.1.2 Utilização Física 

A Utilização Física (UF) é um indicador que informa a utilização do equipamento 

em operação, em porcentagem, diante do tempo em que o equipamento esteve 

disponível para operação. Sendo assim, a UF pode ser definida como a divisão do 

tempo de uso efetivo do equipamento (operando), pelo tempo do qual ele esteve 

disponível, portanto, é o tempo utilizado por um determinado equipamento para 

realizar uma produção em um intervalo disponível (MUCHIRI; PINTELON, 2008).  

A utilização física pode ser expressa pela seguinte equação (2): 

 

                                                          𝑈𝐹 (%) =  
(𝐻𝑇 − 𝐻𝐼 − 𝐻𝐸)

(𝐻𝑇 − 𝐻𝐼)
 𝑥 100                                        (2) 

 

Em que, 

UF = Utilização física 

HT = Horas totais (hora nominal) 

HI = Horas inativas 

HE = Horas em espera (tempo ocioso) 
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O indicador de utilização dos equipamentos de mineração pode ser influenciado 

por fatores vinculados às diversas atividades de produção da cadeia mineral, entre 

estes está o planejamento de mina, a mobilidade dos equipamentos, programações 

de produção e tempos ociosos (ARPUTHARAJ, 2015; DIMITRAKOPOULOS; 

RAMAZAN, 2004; LANKE; HOSEINIE; GHODRATI, 2016). 

2.3.1.3 Desempenho de Produção 

O desempenho de produção pode ser descrito como a capacidade de um 

equipamento para suprir uma demanda (com características quantitativas) planejada, 

ou seja, é o produto da taxa operacional efetiva pela taxa de capacidade operacional, 

considerando também a disponibilidade do equipamento (GUSTAFSON et al., 2013; 

LANKE; HOSEINIE; GHODRATI, 2016). 

A fórmula para calcular o desempenho de produção (DP) pode ser expressa 

como (3): 

 

                                                  𝐷𝑃 (%) = (
(

𝑃𝑇
𝐻𝑇 − 𝐻𝐼 − 𝐻𝐸)

𝐶𝑁
) 𝑥 100                                       (3) 

 

Em que, 

DP = Desempenho de produção 

PT = Produção total real pelo equipamento em toneladas 

HT = Horas totais (hora nominal) 

HI = Horas inativas 

HE = Horas em Espera (tempo ocioso) 

CN = Capacidade operacional normal do equipamento por hora 

 

O valor de capacidade de produção de um equipamento e sua produção 

realizada são discordantes, isso ocorre devido alguns fatores relacionados ao 

desempenho operacional e de operadores (ARPUTHARAJ, 2015; PARASZCZAK, 

2005). 
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De acordo com Samanta, Sarkar e Mukherjee (2002), na seleção dos 

equipamentos para a mineração a produtividade é um dos critérios avaliados, porém 

ela é influenciada por dois outros importantes fatores: idade e disponibilidade. Os 

pesquisadores também afirmam que o desempenho é um fator chave para a 

produtividade do equipamento. 

2.3.1.4 Aderência da Produção 

O índice de aderência da produção é a relação entre a produção real com a 

planejada, ou seja, demostrando se o que foi executado está ou não de acordo com o 

que foi planejado. A aderência de produção (AP) pode ser obtida através da seguinte 

equação (4): 

 

                                                                 𝐴𝑃 (%) = (
𝑃𝑅

𝑃
) 𝑥 100                                                        (4) 

 

Onde, 

PR = Massa planejada e realizada para o mesmo período  

P = Massa total planejada para determinado período 

 

O Indicador AP é bastante utilizado no planejamento de curto prazo para 

observar como se comporta o desempenho da produção diária, semanal e mensal, 

como também, se o cumprimento está de acordo com os planejamentos de longo e 

médio prazo. Além disso, a aderência de produção pode auxiliar na identificação de 

possíveis melhorias e deficiência das operações. 

2.3.2 Eficácia Global dos Equipamentos e Índice de Produção de Mina 

Buscando compreender as perdas operacionais e melhorias de eficácia dos 

sistemas produtivos, um KPI foi desenvolvido, a partir do conceito de manutenção 

produtiva total (TPM - total productive maintenance) por Nakajuma em 1979 

(NAKAJIMA, 1988) nomeado de Eficácia Global do Equipamento (OEE - Overall 

Equipment Efficiency). 
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O OEE é um indicador que analisa a efetividade de produção do equipamento 

ou um sistema quando está em operação, geralmente ele é definido pela multiplicação 

de três indicadores: disponibilidade, performance operacional e qualidade (LANKE; 

HOSEINIE; GHODRATI, 2016).  

De acordo com os pesquisadores Rajput e Jayaswal (2012) não existe na 

literatura uma metodologia específica para o cálculo do OEE, permitindo portando 

uma adequação para diferentes tipos de indústrias. Segundo Lanke, Hoseinie e 

Ghodrati (2016), a análise do OEE tem sido empregada para mensurar os processos 

em vários setores, sendo presente também na mineração, e seu cálculo utiliza-se dos 

indicadores: disponibilidade, utilização e eficácia de produção, conforme a equação 

(5) abaixo: 

 

OEE= Disponibilidade x Utilização x Eficácia de Produção                   (5) 

 

O OEE é um relevante recurso para reconhecer gargalos relacionados às 

operações, limitações que ocasionam perdas de produção, e após esse 

reconhecimento realizar pontuais correções, facilitando e agilizando a melhoria do 

sistema (ANTUNES et al., 2000; MUCHIRI; PINTELON, 2008). Contudo, a utilização 

do OEE não trata apenas do monitoramento e controle, fornece um método 

sistemático para estabelecer metas de produção, visão prudente da disponibilidade, 

taxa de desempenho e funcionalidade do processo (DAL; TUGWELL; GREATBANKS, 

2000). 

Entretanto, esse índice apresenta limitações, como por exemplo: não 

considerar os fatores que reduzem a capacidade de utilização, os tipos de produtos, 

a combinação produzida por uma determinada máquina, entre outros ( LANKE; 

HOSEINIE; GHODRATI, 2014; PUVANASVARAN; TEOH; TAY, 2013). Segundo 

Samatemba; Zhang e Besa (2020), a utilização do OEE erroneamente pode levar 

ao uso abusivo do equipamento e isso fará com que se eleve os custos 

operacionais. 

Diante das limitações e desvantagens do OEE, bem como considerando que 

cada variável possui um grau de relevância diferente, uma nova medida de OEE 

foi desenvolvida e testada por Lanke; Hoseinie e Ghodrati (2016) em escavadeiras 

empregadas na mineração, nomeada como índice de produção de mina (MPIShovel - 

Mine Production Index), expressa pela equação (6) a seguir: 
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MPIShovel = Disponibilidade.0,30x Utilização.0,37 x Desempenho de Produção.0,33      (6) 

 

Entretanto, a nova medida de OEE apresentadas pelos pesquisadores por 

Lanke; Hoseinie e Ghodrati (2016) nomeada de MPIShovel, apresenta duas 

desvantagens. A primeira é que o grau de relevância das variáveis foi calculado por 

meio de opinião de especialistas. E a segunda é que o grau de relevância é dado pela 

categoria do equipamento. Como se sabe, cada equipamento mesmo pertencendo a 

mesma categoria, como por exemplo escavadeiras, apresenta suas especificidade de 

operação. 

Sendo assim, os pesquisadores Samatemba; Zhang e Besa (2020) 

recomendam que ao se adotar o OEE na avaliação de uma frota de equipamentos de 

mina, utilize-se de um software com algoritmo criado com a função de analisar as 

inúmeras informações de forma completa e então tomar a decisão de acordo com as 

estatísticas que são adequadas para as condições de operação da mina, no que se 

refere aos termos de produção, eficácia, manutenção, utilização e disponibilidade 

física. 

2.4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – IA 

A inteligência artificial (IA) é uma área da ciência que compreende a criação de 

sistemas que possuem a capacidade de realizar atividades que normalmente só eram 

possíveis por intermédio da inteligência humana. O termo "inteligência artificial" foi 

mencionado pela primeira vez por John McCarthy no ano de 1955. McCarthy utilizou 

esse termo para explorar a capacidade das máquinas de solucionar problemas que 

são tipicamente reservados apenas aos seres humanos (MCCARTHY et al., 2006). 

No entanto, não existe uma definição clara e padronizada do significado de IA, 

dada a complexidade da inteligência e diferentes sentidos dela. A falta de consenso 

sobre sua definição é compreensível, tendo em vista que as pesquisas em IA ainda 

não atingiu seu estágio de maturação mesmo com décadas de estudo (LYU; LIU, 

2021). Nesse estudo, será adotado a definição amplamente aceita, desenvolvida por 

Marvin Minsky, o fundador do MIT Artificial Intelligence Lab (MINSKY, 1968): “A 
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ciência de fazer as máquinas realizarem coisas que exigiriam inteligência se fossem 

feitas por humanos”. 

Desde sua primeira citação no ano de 1955, o estudo envolvendo IA presenciou 

grandes variações, desde baixo interesse na busca pelo desenvolvimento por essa 

área, até uma alta exaltação e rápido crescimento, também conhecido como frenesi 

de IA (BARYANNIS et al., 2019). Para Simon (1965), que foi um dos pioneiros da IA, 

“Em 20 anos, as máquinas serão capazes de fazer qualquer trabalho que um homem 

possa fazer”, desde então ela percorreu um longo caminho e só agora, recentemente, 

começou a entregar o valor esperado. 

A IA pode ser dividida de acordo com suas aplicações. De acordo com a 

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), essas aplicações são 

divididas em: Pesquisa; Aprendizado de Máquina, Mineração de Dados e Big Data; 

Planejamento Automatizado; Representação de Conhecimento; Raciocínio 

(Probabilístico ou não); Processamento de Linguagem Natural; Robótica; Sistema de 

Agente e Multi-Agente e Aplicações. 

Segundo Bughin et al. (2017), a IA é a tecnologia digital mais importante, ela 

possibilitou alcançar contribuições significativas na melhoria das operações, 

processos e produtividade. Para Abioye et al. (2021) os subgrupos da IA, que foram 

citados no parágrafo anterior, vêm sendo utilizados para resolver problemas 

considerados complexos e apoiar a tomada de decisões para problemas do cotidiano. 

De acordo com Balsano et al. (2021), a grande quantidade de dados (Big Data, 

base da inteligência artificial, bem como das demais tecnologias digitais que estão em 

crescimento) possibilitou o recente desenvolvimento no campo de inteligência 

artificial, isso se deu devido a capacidade de transformar digitalmente as informações 

e da crescente capacidade computacional de processamento. Porém, a utilização em 

grande escala da ferramenta de IA encontra desafios relacionados à coleta, 

padronização e interpretação de conjuntos de dados heterogêneos, para 

compartilhamento de dados e proteção dos dados sensíveis. 

Sestino et al. (2020) definem Big Data como um conjunto de dados 

extremamente robustos para serem analisados por softwares de processamento de 

dados tradicionais, mas quando analisados computacionalmente possibilitam 

encontrar padrões, tendências e associações, permitindo a extração de informações 

valiosas de forma sistemática. O termo “Big” não faz referência apenas à grande 
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quantidade de dados, mas também à capacidade de transformação de dados em 

quantidade para qualidade (XU et al., 2021). 

2.5 CIÊNCIA DE DADOS (DATA SCIENCE) 

O termo ciência de dados surgiu na década de 1960, porém só na década de 

1990 começou a se desenvolver, ganhando destaque e rápida expansão no início 

deste século graças ao rápido desenvolvimento de Big Data. Dessa forma, o 

desenvolvimento de Big Data promoveu consolidação e formação da ciência de dado. 

Para Xu et al. (2021), a ciência de dados constitui a base da ciência de Big Data, 

formando a tecnologia central de sua análise e processamento, além de possibilitar 

uma abordagem eficaz para visualizar o valor de Big Data. 

A ciência de dados pode ser definida como um novo campo transdisciplinar 

(Figura 4) que envolve e sintetiza várias disciplinas de diferentes conhecimento 

relevantes, incluindo estatística, informática, computação, comunicação, 

gerenciamento e sociologia (CAO, 2017). Wang (2018) corrobora com essa definição, 

afirmando que já há uma compreensão geral de que a ciência de dados é um campo 

interdisciplinas, ou seja, ela atua de forma sistemática entre diversas disciplinas ou 

áreas. 
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Figura 4 – Ciência de dados. 

 

Fonte: Adaptado de Cao (2017). 

 

Diante disso, a ciência de dados objetiva à identificação, compreensão e 

extração de padrões ou fenômenos, transformando dados em informações e 

conhecimento por meio de processos e técnicas de análise e mineração de dados 

(PROVOST; FAWCETT, 2013; WANG, 2018) 

Para Concolato e Chen (2017), a ciência de dados não está bem desenvolvida 

mas ainda há uma imensa oportunidade de crescimento. Essa oportunidade de 

crescimento está vinculada ao desenvolvimento tecnológico das indústrias. 

Um excelente exemplo que pode ser citado é a indústria de mineração que vem 

crescendo exponencialmente em investimento e desenvolvimento tecnológico, 

buscando diminuir custos, aumentar eficácia e segurança. Segundo Silva et al. (2018), 

a mineração está passando por um constante desenvolvimento tecnológico, bem 

como uma crescente utilização de sistemas de informação. Esse desenvolvimento 



38 
 

tecnológico e a utilização de sistemas de informação estão diretamente relacionados 

a geração de uma infinidade de dados que necessariamente terão que ser analisados, 

por meio da ciência de dados, para que ocorra uma melhoria de desempenho. 

De acordo com Provost e Fawcett (2013), o conceito mais pertinente à ciência 

de dados é a mineração de dados, que seria a extração real de informação dos dados 

por meio de técnicas e algoritmos específicos. 

2.5.1 Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (Knowledge 

Discovery in Database - KDD) 

O termo Knowledge Discovery in Database (KDD) ou descoberta de 

conhecimento em banco de dados surgiu na década de 80, juntamente com o 

crescimento dos bancos de dados e a possibilidade de se obter conhecimento destes. 

Fayyad; Piatetsky-Shapiro; Smyth (1996), define o KDD como um processo, não 

trivial, de obtenção de conhecimento implícitos que estão previamente desconhecidas 

ou não visíveis, e são potencialmente úteis, a partir dos dados armazenados em um 

banco de dados. Quando Fayyad e colaboradores afirmam que o processo de KDD 

não é trivial é porque existe uma sequência (processo) que é necessária ser realizada 

para que se torne clara a existência de alguma inferência. As etapas desse processo 

podem ser analisadas na Figura 5, são elas: seleção, pré-processamento, 

transformação, mineração de dados (data mining) e interpretação. 

 

 

 



39 
 

Figura 5 – Uma visão geral das etapas que compõem o processo do KDD. 

 

Fonte: Adaptado de Fayyad; Piatetsky-Shapiro; Smyth (1996). 

 
Analisando a Figura 5 pode-se observar que o KDD é todo um processo de 

descoberta de conhecimento útil em uma extensa base de dados, enquanto 

mineração de dados, que pode ser considerada como a principal etapa do KDD, diz 

respeito às ferramentas de extração dos modelos de dados. 

De acordo com Goldschmidt e Passos (2005), é de total responsabilidade do 

analista humano a árdua tarefa de conduzir o processo de KDD ao longo das etapas 

para se chegar no conhecimento objetivado. 

2.5.1.1  Seleção de Dados 

O processo de KDD se inicia na seleção de dados, que visa constituir um 

agrupamento de determinados dados que será alvo da prospecção, ou seja, serão 

relevantes no processo de descoberta de conhecimento. Para realizar a seleção dos 

dados é necessário saber claramente os objetivos que se quer alcançar ou o 

conhecimento que se almeja encontrar. 

Em um repositório robusto de dados contém diversos conjuntos de dados com 

diferentes variáveis, esses dados podem ou não trazer informações relevantes para 

compor a análise. Nesse momento, é importante reconhecer o conjunto de dados ou 

"entradas" que contribuirá no processo de análise e fornecerá conhecimento ou 

"saída". 
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A seleção do conjunto de dados relevantes e eliminação dos conjuntos de 

dados irrelevantes é importante porque possibilita a diminuição do tempo de 

processamento do algoritmo que será utilizado na fase de mineração de dado. 

Para Carvalho et al. (2003), fazer essa seleção e/ou juntar essas informações 

em uma nova base de dados centralizada não é sempre uma tarefa fácil, tendo em 

vista que os dados podem apresentar variações na qualidade, hierarquia, diferentes 

tempo de coleta ou ruídos. 

2.5.1.2 Pré-processamento de Dados 

Essa etapa se inicia logo após a formação do banco de dados centralizado, seu 

principal objetivo é melhorar a qualidade dos dados para que se tornem adequados 

aos algoritmos que serão utilizados na mineração de dados. 

Uma das funções da fase de pré-processamento é solucionar os problemas 

presentes nos dados, tais como identificar e tratar dados corrompidos, detectar e 

remover irregularidades, remover atributos irrelevantes e valores desconhecidos, 

tratamento ou remoção de Outliers e ruídos. 

Os ruídos são dados que contém informações insuficientes para o 

reconhecimento de um padrão ou são dados proveniente de erro de digitação ou de 

transmissão (MARIN; DE TOMI, 2010), por exemplo, atributos nulos, elementos em 

duplicidade, corrompidos ou redundantes. Os ruídos atrapalham a fase de análise e 

devem ser eliminados ou substituídos, essa etapa é realizada por meio de técnicas 

estatísticas. 

Outra possível função dessa etapa de pré-processamento é realizar a redução 

dos dados, esse tratamento é necessário quando o volume de dados que está sendo 

analisado é tão robusto que torna a mineração impraticável, logo, se faz necessário 

sua redução randomicamente para que não se perca a representativa dos dados 

originais (SILVA, 2021). 

Na realização dessa etapa, é essencial a presença de um especialista da área 

dos dados, pois entende-se que as devidas identificações e correções dos problemas 

dependem de um conhecimento especializado na área que está sendo aplicado o 

processo. A qualidade dos dados influenciará diretamente na qualidade dos 
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resultados de mineração de dados, assim como no tempo de processamento e custos 

(HAN; KAMBER; PEI, 2012). 

Sendo assim, é evidente que ao finalizar essa fase de pré-processamento, a 

nova base de dados será totalmente diferente da base de dados inicial, anterior ao 

processo. 

2.5.1.3 Transformação de Dados 

Nessa etapa, os dados são armazenados e transformados para que possam 

responder de forma apropriada à técnica de mineração de dados. Algumas técnicas, 

por exemplo, trabalham apenas com valores numéricos, outras técnicas só com 

valores categóricos. Logo, é preciso transformar os dados que são valores numéricos 

em categóricos ou os categóricos em numéricos (CAMILO; SILVA, 2009). 

Sendo assim, é necessário considerar os tipos de algoritmos que serão 

empregados na fase de mineração, para que os dados correspondam à aplicação do 

algoritmo sem nenhuma falha. É importante compreender que esse algoritmo será 

escolhido de acordo com o objetivo da análise que utilizará a mineração de dados.  

Diversas operações podem ser utilizadas para realizar a transformação dos 

dados, como: suavização (remove valores errados dos dados), normalização (ajusta 

escalas de valores dos atributos para a faixa de 0 a 1), generalização (converte valores 

específicos em genéricos), composição de atributos (constrói um pequeno conjunto 

de novos atributos com base nos atributos originais), discretizarão de atributos 

(transforma valores contínuos em valores discretos). 

2.5.1.4 Mineração de Dados (Data Mining) 

A mineração de dados pode ser compreendida como a aplicação de uma 

metodologia que tem por finalidade a extração de conhecimento a partir de um robusto 

banco de dados. Essa metodologia pode utilizar de um conjunto de ferramentas 

matemáticas, computacionais, estatísticas, entre outras. Para Mhetre e Nagar (2018), 

esse conhecimento extraído pode ser analisado e é capaz de prever tendências 

futuras. 
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Segundo Almasoud et al. (2015), a mineração de dados vem sendo aplicada 

em diferentes conjuntos de dados para compreender padrões e fazer previsões, ela 

utiliza-se de uma coleção de técnicas usadas para extrair conhecimento oculto, como 

por exemplo: padrões, correlações ou regras de um grande conjunto de dados. Para 

Majumdar et al. (2017), a técnica de minerar dados tem alcançado um importante 

papel na análise de dados porque se utiliza de uma metodologia na interseção de 

inteligência artificial, aprendizado de máquina, estatística e sistema de banco de 

dados. 

De acordo com Mejia-Barron et al. (2017), embora a mineração de dados seja 

uma técnica baseada em algoritmos computacionais, os melhores resultados só 

podem ser alcançados quando se é equilibrado o conhecimento de especialistas 

humanos sobre o problema em questão com as vantagens e modos de operação de 

diferentes algoritmos, ou seja, a participação e o conhecimento do especialista 

humano tem um impacto direto no sucesso da mineração de dados. 

Mesmo diante deste contexto, a técnica de mineração de dados se torna a 

alternativa mais competente quando se busca a extração de conhecimento a partir de 

um grande volume de dados e apoio na tomada de decisão por meio dos padrões e 

regra que são encontrados. Para Berson; Smith e Thearling (1999), a mineração de 

dados é, e continuará sendo, um método superior para obter o conhecimento do que 

está escondido dentro dos dados e impossível de ser visto a olho "nu" quando 

comparada com as técnicas estatísticas padrão que são comumente aplicadas. 

A escolha das técnicas que serão utilizadas para a mineração de dados está 

relacionada com as funcionalidades na qual se deseja chegar. Segundo Castro e 

Ferrari (2016), só com as funcionalidade definidas é possível especificar os tipos de 

informações que se objetiva encontra na atividade de minerar. As funcionalidades da 

mineração de dados são tratadas de diferentes formas, porém as mais conhecidas 

são: 

 

a) Descrição: buscam padrões para descrever os dados ou explicar o 

padrão de modelo a partir dos dados; 

b) Classificação: identificam em qual classe um determinado registro 

pertence; 

c) Regressão: identificam em qual classe um determinado registro 

numérico pertence; 
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d) Predição: realizam predições de valores futuros por meio de inferência 

dos dados; 

e) Agrupamento: Identificam e aproxima os registro similares em grupos 

(clusters). 

2.5.1.5 Avaliação 

A avaliação ou pós-processamento é a etapa que está ligada aos objetivos da 

mineração de dados, em que se realiza uma análise dos resultados da etapa anterior 

e observa-se a aderência da solução aos objetivos escolhidos pelo usuário. 

Após avaliação da técnica juntamente com os resultados alcançados na 

mineração de dados, é necessário optar por uma ação, que pode ser: implantação do 

modelo, refazer a modelagem ou começar um novo projeto. 

2.5.2 Aprendizado de Máquina (Machine Learning) 

O aprendizado de máquina (AM), que é considerado uma subárea da IA, 

refere-se a um conjunto de algoritmos de computadores que aprendem considerando 

os exemplos informados ou dados anteriores, formulando regras a partir do conjunto 

de dados, ou seja, ele aprende por meio de exemplos concretos (COHEN, 2021).  

Segundo Subasi (2020), o aprendizado de máquina utiliza-se de técnicas 

estatísticas para gerar modelos, tendo em vista que o objetivo principal é fazer 

inferências a partir de amostras de treinamento. 

Essa subárea da IA tem sido amplamente utilizado nos últimos anos devido a 

abundância na geração de dados, sua utilização ganha destaque principalmente 

quando se fala no contexto de análise de dados e computação (SARKER; FURHAD; 

NOWROZY, 2021). 
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2.5.2.1 Algoritmos de Aprendizado de Máquina 

Os algoritmos de aprendizado de máquina são classificados em quatro 

categorias, elas são categorizadas de acordo com a natureza dos dados de 

treinamento. As categorias são: aprendizagem supervisionada, não supervisionada, 

semi-supervisionada e por esforço. Para Kumbhar et al. (2021), na aprendizagem 

supervisionada o conjunto de dados de entrada e saída são rotulados e o modelo 

identificará a relação desse conjunto, essa é a categoria que compõe essa pesquisa. 

Na categoria não supervisionada, de acordo com Kumbhar et al. (2021), um 

algoritmo é treinado em dados não rotulados e não classificados, sendo assim, a 

máquina vai precisar reconhecer e agrupar por semelhança. Já para Mohammed et 

al. (2016), a semi-supervisionada pode ser considerada como a junção dos dois 

métodos anteriores, tendo em vista que trabalha com dados rotulados e não rotulados. 

Na aprendizagem por esforço o computador muda seu comportamento em resposta a 

estímulos, por recompensa ou punição de acordo com seu comportamento no 

ambiente, isso faz que o processo seja otimizado por meio da prática direta. 

Segundo Edgar e Manz (2017), os algoritmos de aprendizado de máquina 

pode ser utilizados por quatro motivos, (1) reunir compreensão do fenômeno que 

produziu os dados em estudo, (2) abstrair o entendimento dos fenômenos na forma 

de um modelo, (3) prever valores futuros para um fenômeno utilizando o modelo 

gerado anteriormente, e (4) encontrar comportamento anômalo apresentando por um 

fenômeno estudado. 

 

• Árvores de Decisão (Decision Tress): 

 
O algoritmo de árvore de decisão (AD) é um método de aprendizado 

supervisionado não paramétrico que é bastante conhecido na área de análise de 

dados, sendo assim, umas das principais técnicas de descoberta de conhecimento 

(KOTSIANTIS, 2013). Os algoritmos de AD são utilizados para realizar tarefas de 

classificação e regressão, elas se diferenciam de acordo com o tipo de variável de 

destino.  

Segundo Czajkowski e Kretowski (2019), o sucesso na utilização da 

metodologia baseada em AD é explicada pela sua facilidade de execução, agilidade 
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de classificação e eficácia. Além disso, a estruturação hierárquica da árvore, onde os 

testes são replicados de um nó para outro, é muito parecida com a maneira do ser 

humano tomar decisões. 

A AD apresenta uma estrutura de representação do conhecimento formada 

por nós e ramos (Figura 6), onde o atributo de teste é decido para o nó raiz, as 

instâncias são particionadas na árvore do nó raiz até o no folha, que fornece a 

classificação da instância. No nó interno ou não terminal, por onde a instância passa, 

é realizado um ou mais testes no atributo da instância e a instância é realocada para 

a ramificação que corresponde a um resultado do teste, sendo assim, na árvore cada 

ramo representa o resultado do teste. Esse processo é repetido infinitamente para 

cada ramificação. No momento que o particionamento é parado cria-se o nó folha ou 

nó terminal, ele é gerado por um rótulo de classe (CZAJKOWSKI; GRZEŚ; 

KRETOWSKI, 2014; CZAJKOWSKI; KRETOWSKI, 2019). 

 

Figura 6 – Estrutura de uma Árvore de Decisão. 

 

Fonte: Stankevix (2019). 

 

Para Zhou et al. (2021), os algoritmos de árvore de decisão destacam-se diante 

dos demais porque apresentam a vantagem de alta precisão na classificação, porém, 

de acordo com Antoniadis et al. (2021), eles são instáveis, em que pequenas 
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variações nos dados que são utilizados para o treinamento podem ocasionar 

significativas mudanças na previsão e estrutura da árvore. 

 

• Floresta aleatória (Random Forest): 

 
O algoritmo de Florestas Aleatórias (FA) é composto por uma combinação de 

preditores de árvore de decisão, ou seja ele calcula a média das previsões de muitas 

árvores, da maneira que cada árvore vai depender dos valores de um vetor aleatório 

amostrado de forma avulsa e com as mesmas classificações para todas as árvores 

na floresta (BREIMAN, 2001). 

As árvores de uma FA são semelhantes as árvores de decisão, mas com duas 

diferenças extremamente relevantes, que segundo Antoniadis et al. (2021), acelera os 

cálculos e preserva o desempenho estatístico. A primeira diferença é que em cada nó, 

um número fixo de variáveis é escolhido de forma aleatória para que seja determinado 

a melhor divisão entre as variáveis. A segunda diferença é que na FA as árvores não 

são podadas, sendo assim, todas as árvores da floresta são árvores máximas. 

A primeira etapa na execução da FA é a seleção aleatória de algumas amostras 

dos dados de treino, diferente da árvore de decisão simples. Nessa etapa, as árvores 

individuais que, juntas formarão a floresta, são constituídas em amostras de bootstrap, 

que é um método de reamostragem, isso significa que a mesma amostra pode ser 

selecionada diversas vezes, enquanto outras não. 

Na classificação de uma nova instância, cada árvore de decisão apresenta uma 

classificação para os seus dados de entrada. Diante disso, a floresta aleatória coleta 

as classificações e escolhe a previsão mais votada como resultado. Além disso, um 

subconjunto de recursos é escolhido aleatoriamente dos recurso opcionais para dar 

continuidade na árvore em cada nó (MAO; WANG, 2012). Isso pode ser observado no 

esquema simplificado do algoritmo de FA (Figura 7). 
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Figura 7 – Esquema simplificado do algoritmo de Floresta Aleatória. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dois primordiais parâmetros precisam ser bem definidos para que seja possível 

produzir as árvores da floresta: o número de árvores de decisão a serem geradas e o 

número de variáveis que serão selecionadas e testadas para a melhor divisão ao 

crescer as árvores (BELGIU; DRĂGU, 2016). 

A seguir, descrições dos principais parâmetros do modelo de floresta aleatória: 

 

a) Número de estimadores: número de árvores na floresta; 

b) Critério: a função para medir a qualidade de uma divisão; 

c) Número máximo de folha: número máximo de folhas em cada árvore de 

decisão; 

d) Número máximo de amostras: número máximo de amostras para treinar cada 

estimador; 

e) Profundidade máxima da árvore: profundidade máxima de cada árvore; 

f) Número mínimo de amostras: número mínimo de amostras necessárias para 

dividir um nó interno; 

g) Número mínimo de amostras em folhas recém-criadas: número mínimo de 

amostras em folhas recém-criadas em cada árvore; 
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h) Densidade mínima: parâmetro de controle da compensação de uma heurística 

de otimização; 

i) Número máximo de recursos:  número máximo de recurso considerados ao 

procurar melhor divisão; 

j) Bootstrap: se as amostras do bootstrap serão usadas ao construir as árvores; 

k) Amostras fora da sacola: se será utilizada amostras fora da sacola para 

estimar o erro de generalização; 

l) Número de trabalhos: número de trabalhos a serem executado 

paralelamente; 

m) Meta-estimador: é o gerador de número aleatório; 

n) Detalhamento: controla o detalhamento do processo de construção da árvore. 

 

Na prática, o classificador de floresta aleatória não exige muitos ajustes de 

hiper parâmetros ou dimensionamento de recurso. Sendo assim, ele se torna prático 

para desenvolver, simples para implementar e, mesmo assim, gera uma classificação 

robusta (MISRA; WU, 2019). 

2.6 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DA MINA DO 

SOSSEGO 

A Mina do Sossego está situada no sudeste do estado do Pará, a uma distância 

de 20 km do município Canaã dos Carajás - PA. A mina está situada no contexto da 

Província Mineral de Carajás, conforme pode ser observada na Figura 8  
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Figura 8 – Localização da Mina do Sossego na Província Mineral de Carajás. 

 

Fonte: Bergerman (2009). 
 

A produção mineral de concentrado de cobre na mina do Sossego começou em 

2004, realizada pela Vale. A mina possui dois corpos principais de minério, Sossego 

e Sequeirinho. Entretanto, atualmente a exploração é realizada por meio de três 

cavas, sendo essas: Sossego, Sequeirinho e Setor Pista. O método de extração do 

minério de cobre de todas as cavas é a céu aberto. 

A operação de lavra da Mina do Sossego é realizada através das operações de 

perfuração e desmonte, carregamento e transporte do material desmontado com o 

apoio de caminhões fora-de-estrada, além dos equipamentos auxiliares de apoio na 

manutenção das frentes de lavra, acesso e depósito, como motoniveladoras, 

caminhões pipa, retroescavadeiras e entre outros. 
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Na Tabela 1, pode-se observar o quadro da frota de equipamento que compõe 

a área de lavra da Mina Sossego. 

 

Tabela 1 – Quadro da frota de equipamento de lavra da Mina do Sossego. 

Equipamento Tipo Frota Unidades 

 

 

Transporte 

Caminhões Fora 

de Estrada 

CAT 793C/D 28 

CAT 785C 12 

Caminhões 

Articulados 

CAT 740A 8 

Caminhões 

Rodoviários 

Mercedes 4844K 13 

 

 

Escavação 

Escavadeiras 

Elétricas 

PH-4100 XPB 1 

Buc 495-HR 2 

PH-2300 XPA 1 

Escavadeiras 

Hidráulicas 

PC5500 1 

PC2000 1 

Carregamento Carregadeiras WA1200 2 

Fonte: Adaptado de Lacerda (2019). 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, será abordada a metodologia desenvolvida na presente 

pesquisa, bem como suas etapas.  

Inicialmente, apresenta-se a coleta dos dados, seguida por seleção dos dados, 

tratamento dos dados, cálculos dos indicadores e, por fim, o processo de formulação 

do Indicador de Desempenho de Equipamento de Mina (IDEM). Esse estudo foi 

desenvolvido conforme as etapas descritas na Figura 9. 

O IDEM é uma proposta de um novo indicador que mede a eficácia dos 

equipamentos de mina. Diferente do OEE, que possui um grau limitado de informação 

a nível operacional, pois representa apenas a eficácia dos equipamentos. O IDEM, 

além de informar a eficácia dos equipamentos, também é capaz de identificar quais 

os indicadores (DF, UF e DP) têm maior impacto na eficácia das operações de lavra. 

 

Figura 9 – Etapas da metodologia de pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1 COLETA DE DADOS 

Os dados coletados são provenientes do sistema de despacho eletrônico da 

mina em estudo, fornecidos pela Modular Mining System © do Brasil. Consiste no 

gerenciamento das operações da mineração, tomando informações em tempo real, 

objetivando a otimização das frotas de carregamento e transporte. Esse sistema atua 

em uma operação de 24 horas por dia (dividido em 3 turnos) durante os 7 dias da 

semana. Todas as atividades operacionais dos equipamentos da mina são capturas e 

registradas pelo sistema de despacho no seu banco de dados. Esses registros são 

repassados para uma base de dados SQL, formada de diversas tabelas que contêm 

uma série de informações da operação de mina. 

O banco de dados utilizados nessa pesquisa contém informações de 6 meses 

de trabalho dos diversos equipamentos presentes na mina do ano de 2017. Essas 

informações são retratadas dia a dia, turno a turno, e de acordo com seus códigos 

operacionais e status que caracterizam as atividades realizadas ou sofridas pelos 

equipamentos (lubrificação, locomoção, carregamento, parada operacional, entre 

outras), como também o tempo de duração de cada um desses status. 

A compreensão dos dados é uma fase importante antes de sua seleção. Nesta 

etapa, objetiva-se avaliar o comportamento dos atributos, suas características e 

significados, buscando o entendimento do banco de dados para então realizar a 

escolha dos dados que serão trabalhados (BARDIN, 2011). O grau de informação que 

pode ser extraído desse banco de dados também é uma informação importante para 

esse momento. 

3.2 SELEÇÃO DE DADOS 

Nessa etapa, selecionou-se os dados históricos dos últimos 6 meses (Jan-Jun) 

dos atributos que compuseram a análise, elegendo as informações indispensáveis 

para que se alcance as respostas das questões de pesquisa levantadas. Neste caso, 

os dados coletados são aqueles que formam os indicadores de Disponibilidade Física 

(DF), Utilização Física (UF) e Produtividade do Equipamento (PE). Deve-se atentar 

também na possibilidade de perdas de informações úteis. 
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Os dados da frotas de carregamento (escavadeiras), essenciais à análise, 

compuseram uma nova base de dados, composta por 14 atributos e 17.017 registros. 

Os dados são: 

 

a) Ano: ano da captura do evento; 

b) Mês: mês da realização do evento; 

c) Dia: dia da realização do evento; 

d) Turno: turno da realização do evento; 

e) Turma: turma de operadores que trabalharam na operação; 

f) Equipamento: escavadeira utilizada no evento registrado; 

g) Tipo: modelo da escavadeira utilizada no evento registrado; 

h) Código: código da escavadeira utilizada no evento registrado; 

i) Massa: quantidade em toneladas produzidas por cada escavadeira, por 

turno; 

j) Hora Total: total de horas programadas para o turno, em segundos; 

k) Hora Trabalhando: horas de utilização física no turno, em segundos; 

l) Tempo de Carregamento: tempo de utilização física no turno, em 

segundos; 

m) Manutenção Preventiva: horas no turno gastas com manutenção 

preventiva, em segundos; 

n) Manutenção Corretiva: horas no turno gastas com manutenção 

corretiva, em segundos. 

3.3 TRATAMENTO DE DADOS 

Diante da importância dos dados selecionados para compor a análise, faz-se 

necessário o seu tratamento. Inicialmente é feita a limpeza dos dados, por meio da 

busca de erros de duplicação, registros faltantes ou incompletos, discrepância de 

ordem de grandeza e formatos. Nesta fase, a eliminação de alguns registros é 

necessária, assim como o preenchimento de alguns registros faltantes ou 

incompletos.  

Após a limpeza dos dados, necessita-se realizar a busca por ruídos, valores 

discrepantes ou que não apresentam coerência com os demais, que podem trazer 
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consequências negativas para as análises. Segundo Marin e De Tomi (2010), esses 

ruídos podem ser resultantes de erros na compilação dos dados, falhas durante a 

coleta, por eventos raros ou até são dados reais, porém incomuns. 

A identificação desses valores discrepantes (outliers) foi realizada por meio da 

técnica estatística de análise de intervalo interquartis, onde define-se os limites 

máximos e mínimos de confiabilidade dos dados. Essa identificação foi realizada 

utilizando o gráfico boxplot, como pode ser observado na Figura 10, possibilitando a 

exclusão dos valores discrepantes. 

 
Figura 10 – Exemplo de Gráfico de Caixa para o tratamento dos dados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As variáveis hora total, hora trabalhando, tempo de carregamento, manutenção 

preventiva e manutenção corretiva, que se apresentam em segundos foram 

transformados em horas. 

3.4 CÁLCULOS DOS INDICADORES 

Seguidamente, após a etapa de tratamento de dados, calculou-se os 

indicadores de disponibilidade física (DF), utilização física (UF) e desempenho de 
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produção (DP) conforme as fórmulas (1, 2 e 3). Os cálculos de cada indicador foram 

realizados para todos os dias dos 6 meses de informações coletadas. 

Com o conhecimento da DF, UF e DP foi possível calcular o OEE, conforme a 

fórmula (5). Essa prática é realizada para todas as 6 escavadeiras presentes no 

estudo. 

As informações de DF, UF, DP e OEE alimentaram uma planilha do Microsoft 

Excel que foi utilizada na etapa de modelagem. É comum a utilização das médias 

desses indicadores para a avaliação, porém é importante optar pelos cálculos com as 

informações diárias para que durante a modelagem possa ser analisados as 

variações, bem como suas possíveis causas. 

3.5 PROCESSO DE FORMULAÇÃO DO IDEM 

A constante busca por melhorias no indicador OEE já é relatada na literatura, 

em que se pode observar diferentes tipos de indicadores baseados no OEE ( LANKE; 

HOSEINIE; GHODRATI, 2014; MUCHIRI; PINTELON, 2008; RAOUF, 1994; 

WUDHIKARN, 2010;). Tomando como base a fórmula e a teoria dos pesquisadores 

Lanke, Hoseinie e Ghodrati (2016), de que cada fator do OEE possui pesos distintos, 

o Indicador de Desempenho de Equipamento de Mina (IDEM) foi desenvolvido 

utilizando a fórmula (7) e suas premissas, juntamente com ferramentas de mineração 

de dados para atribuir os pesos das variáveis. 

 

IDEMEsc = DFa x DPb x UFc                                            (7) 

 

Onde, 

DF = Disponibilidade Física; 

DP = Desempenho de Produção; 

UF = Utilização Física 

Essas variáveis respeitam as seguintes premissas: 

  

0 < 𝑎, 𝑏 , 𝑐 ≤ 1  𝑒 Σ a, b, c = 1. 
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Nas avaliações do OEE e MPI, o equipamento que apresenta maior pontuação 

contribuirá mais significativamente para o desempenho do sistema, e por sua vez é o 

equipamento mais eficaz (LANKE; HOSEINIE; GHODRATI, 2016). O IDEM não 

indicará apenas a eficácia do equipamento, mas também o impacto dos indicadores 

DF, DP e UF, permitindo uma melhor análise do sistema da mineração para sanar 

possíveis gargalos presentes nele. 

3.5.1 Escolha da Técnica de Modelagem de Dados para o IDEM 

Buscando encontrar e atribuir os pesos (a, b e c), técnicas de mineração de 

dados juntamente com aprendizado de máquinas foram estudados (redes neurais, 

indução de regras, árvore de decisão, análise de série temporal e visualização). Sabe-

se que mineração de dados é uma importante ferramenta de descoberta e extração 

de padrões para uma vasta quantidade de dados, é classificada como uma técnica 

mais poderosa, flexível e eficiente para análises do que técnicas estatísticas 

(UPADHYAY et al., 2018). 

Diante dos algoritmos de aprendizados de máquinas, o algoritmo de Floresta 

Aleatória (Random Forest) foi escolhido, tendo em vista que o algoritmo deve 

considerar a importância dos atributos para o modelo para melhor performar, além 

disso, ele se baseia em uma coleção de árvores de decisão. Os estudiosos Pu; Apel 

e Lingga (2018) também utilizaram algoritmos de aprendizagem do tipo árvore de 

decisão para atribuir pesos, afirmando que atributos mais importantes devem ter 

pesos maiores. 

A vantagem dos algoritmos de árvore de decisão, aqui entra a floresta aleatória, 

é que ela pode ser aplicada de modo prático e simples em diferentes conjuntos de 

dados que apresentem caracteres categóricos, numéricos, alta dimensionalidade, 

redundantes e correlatos, de modo que por essas características seu domínio é 

considerado grande (ADNAN; ISLAM, 2017). 
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3.5.2 Modelagem de Dados para o IDEM 

Inicialmente, realiza-se a leitura do arquivo de entrada, ou seja, o arquivo que 

alimentará o modelo. Essa leitura formará o conjunto de dados com as principais 

informações para a análise dos dados. 

O banco de dados de entrada pode ser comparado como uma matriz NxM, 

onde N era o número de linhas que corresponde a um registro e M era a categoria ou 

nome das colunas. As colunas desse banco de dados contêm informações do tipo 

nome da escavadeira, número da amostra, UF, DF, DP e OEE, e as linhas são os 

registros do dia de cada evento. 

A leitura do conjunto de dados foi realizada sequencialmente e separadamente 

por cada escavadeira, sendo ESC1, ESC2, ESC3, ESC4, ESC5 e ESC6, tendo em 

vista que se objetivava análises individualizada por cada equipamento e não por um 

conjunto de equipamento (escavadeiras). 

Sequencialmente, para iniciar a fase de mineração de dados, executou-se a 

separação do conjunto de dados, por escavadeiras, das variáveis preditoras da 

variável alvo. As variáveis preditoras são DF, UF, DP e a variável alvo é o OEE. 

Em seguida, realizou-se a extração dos recursos por meio do algoritmo de 

Floresta Aleatória. Esse algoritmo exige a escolha dos parâmetros, eles servirão, por 

exemplo, como critério dos quais as árvores serão selecionadas para divisão e 

seleção. Nessa modelagem são utilizados os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 2 – Parâmetros selecionados para o algoritmo de Floresta Aleatória. 

Parâmetro Valor 

Número de estimadores 10 (Padrão) 

Critério Gini 

Número máximo de folhas Nenhum 

Número máximo de amostras Nenhum 

Profundidade máxima da árvore Nenhum 

Número mínimo de amostras 2 

Número mínimo de amostras em folhas recém-criada 1 

Densidade mínima 0.1 

Máximo de recursos Auto 
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Bootstrap Verdadeiro 

Amostras fora da sacola Falso 

Número de trabalhos Nenhum 

Meta-estimador Nenhum 

Detalhamento 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a extração dos recursos, efetua-se a caracterização da importância dos 

recursos juntamente com a variabilidade entre as árvores, ou seja, é realizada o score 

de cada um dos atributos. Com essa informação cria-se um conjunto novo de dados, 

com as colunas dos atributos e seus scores, com isso obtém-se a importância, em 

valores, de cada atributo para a nova variável alvo IDEM. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados gerados por meio da 

metodologia abordada no Capítulo 3. Os resultados são provenientes da utilização do 

banco de dados da Mina do Sossego, conforme mencionado anteriormente. 

Os dados selecionados foram as atividades de 6 escavadeiras, que possuem 

as especificações apresentadas na Tabela 3. E os indicadores operacionais 

selecionados foram DF, UF e DP. 

 
Tabela 3 – Especificações das escavadeiras. 

Escavadeira  Tipo Capacidade (m³) 

Escavadeira 1 PH-4100 XPB Elétrica 46 

Escavadeira 2 Buc 495-HR Elétrica 46 

Escavadeira 3 Buc 495-HR Elétrica 46 

Escavadeira 4 PH-2300 XPA Elétrica 18,3 

Escavadeira 5 PC5500 Hidráulica 28 

Escavadeira 6 PC2000 Hidráulica 11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.1 RESULTADO DO TRATAMENTO DOS DADOS 

O pré-processamento dos dados foi realizado antes de qualquer análise dos 

dados, conforme descrito no Tópico 3.3. Dessa forma, a base de dados utilizada para 

gerar os resultados desta pesquisa passou pelo processo de retirada de ruídos, 

valores discrepantes que não apresentam coerência com os demais (outliers), e 

preenchimento ou transformação de alguns registros. 

Analisando os Gráficos 1 - 6 pode-se observar a presença de diversos valores 

que são considerados como discrepantes (outliers) para o conjunto de dados das 

escavadeiras 1 a 6. Conforme descrito na metodologia, foi utilizada a técnica 

estatística de análise de intervalo interquartis, visível com o auxílio do gráfico boxplot. 

 

 



60 
 

Gráfico 1 - Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP e OEE da escavadeira 1. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 2 - Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP e OEE da escavadeira 2. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 3 - Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP e OEE da escavadeira 3. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 4 - Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP e OEE da escavadeira 4. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 5 - Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP e OEE da escavadeira 5. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 6 - Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP e OEE da escavadeira 6. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a análise, os dados contidos fora dos limites inferiores e superiores foram 

considerados como dados discrepantes e retirados da base de dados. A nova base 

de dados contém 8.149 registros, uma diminuição de aproximadamente 15% do banco 

de dados inicial que continha 9.601 registros. Os gráficos correspondentes a limpeza 

dos dados discrepantes das escavadeiras 1 a 6 podem ser vistos no Apêndice A. 
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4.2 INDICADORES DF, UF E DP 

Conforme reportado no Tópico 3.4 da metodologia, os indicadores de DF, UF 

e DP foram calculados e seus respectivos resultados podem ser observados de forma 

comparativa entre os Gráficos 7, 8 e 9, os quais serão apresentados posteriormente. 

Os gráficos apresentam as médias de cada indicador referente aos 6 meses de 

operações (banco de dados). Deve-se ressaltar que foram utilizados os cálculos 

diários dos indicadores para a realização dos gráficos. 

4.2.1 Disponibilidade Física 

A análise do indicador de Disponibilidade Física pode ser feita por meio do 

Gráfico 7, onde apresenta-se as médias das DFs das 6 escavadeiras em 

funcionamento na mina em estudo. Faz-se necessário recordar que as escavadeiras 

1 - 4 (ESC 1, 2, 3 e 4) são escavadeiras elétricas e as demais (ESC 5 e 6) são 

hidráulicas. 

Avaliando o Gráfico 7, nota-se que as escavadeiras 3 e 5 com 69,8 e 64,0% 

respectivamente, apresentam menores valores de disponibilidade física (DF) quando 

comparadas com as demais. As escavadeiras com as melhores DF (ESC 1, 2, 3 e 6), 

apresentam índices entre 78,9 e 84,4%, com uma variação máxima de 6,5% de DF 

entre elas. Comparando os índices das escavadeiras 3 e 5 com as escavadeiras 1, 2, 

4 e 6, observa-se uma variação significativa de 11,5 até 24,2% de DF. Entretanto, em 

uma análise geral da frota, a escavadeira 5 é a que apresenta um cenário mais crítico 

para a frota.  

De acordo com os dados apresentados, comparando-se os tipos de 

escavadeiras (elétrica e hidráulica), nota-se que o tipo do equipamento não 

apresentou aparentemente influência significativa na disponibilidade da escavadeira. 
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Gráfico 7 - Média das disponibilidades das escavadeiras  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.2.2 Utilização Física 

No Gráfico 8 pode-se analisar o indicador de Utilização Física da frota de 

escavadeiras. O gráfico em questão, apresenta as médias das utilizações físicas (UF) 

das 6 escavadeiras. Verifica-se que as escavadeiras 1 e 6 obtiveram menor utilização 

física, com 63,6 e 68,0% respectivamente, apresentando resultados 

consideravelmente discrepantes quando comparados com as taxas das demais 

escavadeiras. As escavadeiras com as melhores UF (ESC 2, 3, 4 e 5) alcançaram 

índices entre 79,6 e 81,7%, com uma variação máxima de 2,6% de UF quando 

comparadas entre si. Comparando os índices das escavadeiras 1 e 6 com os das 

escavadeiras 2, 3, 4 e 5, verifica-se uma variação significativa de 14,6 a 22,1% de UF. 

O cenário é mais crítico é para a escavadeira 1. 
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Assim como na análise de DF, nota-se que o tipo da escavadeira (elétrica ou 

hidráulica) quando comparadas, aparentemente não apresentaram influência 

significativa na utilização física do equipamento. 

 
Gráfico 8 - Média das utilizações físicas das escavadeiras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.2.3 Desempenho de Produção 

Analisando o indicador de Desempenho de produção, apresentado por meio do 
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de DP entre elas. Comparando os índices das escavadeiras 2, 3 e 5 com as 

escavadeiras 1, 4 e 6, verifica-se uma variação de 3,5 a 10,8% de DP. 

Observa-se que o tipo da escavadeira aparentemente não apresentou 

influência significativa no desempenho de produção, bem como na disponibilidade e 

utilização física. 

 
Gráfico 9 - Média dos desempenhos de produção das escavadeiras. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Realizar uma análise que tenha por objetivo compreender ou identificar qual 

das escavadeiras apresentadas está promovendo prejuízo para o sistema, baseada 

apenas nas interpretações e inferência dos indicadores dos Gráficos 7, 8 e 9, é uma 

tarefa árdua e complexa, assim como relatam os pesquisadores Lanke, Hoseinie e 

Ghodrati (2014).  
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4.3 OEE E IDEM 

Analisando o Gráfico 10, nota-se que a escavadeira que apresentou menor 

índice de OEE foi a escavadeira 5 com 24,0%, seguida das escavadeiras 3, 1 e 6, 

com 24,6; 24,9 e 26,1% respectivamente. As escavadeiras 2 e 4, nesse indicador, 

foram as que apresentaram os melhores valores, com 30,9 e 33,5%. Na avaliação do 

OEE, o equipamento que apresenta a maior pontuação é o equipamento mais eficaz 

para aquele sistema, sendo assim, contribuindo mais para o seu desempenho 

(LANKE; HOSEINIE; GHODRATI, 2016). 

Seguindo o método de análise desse indicador, a escavadeira mais eficaz é a 

escavadeira 4, seguida pelas escavadeiras 2, 6, 1, 3 e 5. Porém, esse indicador 

apenas nos fornece a eficácia desses equipamentos, não sugerindo nenhuma 

possível intervenção que possibilite a melhoria da eficácia do sistema. Também não 

foi observado diferença significativa entre os tipos de escavadeiras. 

 

Gráfico 10 - OEE das escavadeiras no período de 6 meses. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tendo em vista a insuficiência de informações do OEE e a complexidade da 

análise mencionada anteriormente, a utilização do IDEM torna-se um facilitador à 

compreensão e análise dos indicadores operacionais em estudo, considerando os 

pesos atribuídos para eles e como esses indicadores estão influenciando no papel da 

escavadeira para com o sistema. 

Os pesos para cada escavadeira e atributos (DF, DP e UF) podem ser 

observados na Tabela 4. Se faz necessário recordar que os dados de cada 

escavadeira foram analisados individualmente, portanto, cada uma apresentará um 

peso específico para os atributos da Fórmula (7). 

 
Tabela 4 – Pesos para os indicadores DF, UF e DP para as 6 escavadeiras. 

 INDICADORES 

DF UF DP 

ESCAVADEIRA a b c 

Escavadeira 1 0,26 0,41 033 

Escavadeira 2 0,38 0,35 0,27 

Escavadeira 3 0,60 0,15 0,25 

Escavadeira 4 0,49 0,13 0,38 

Escavadeira 5 0,76 0,10 0,14 

Escavadeira 6 0,38 0,42 0,20 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Os valores apresentados na Tabela 4 para as variáveis a, b e c representam os 

graus de importância dos indicadores DF, UF e DP para a variável alvo, que foi o 

indicador de OEE. Dessa forma, ao analisar esses valores deve-se considerar que 

quanto maior for o seu valor maior é a influência do indicador. Entretanto, essa 

influência pode ser dada positiva ou negativamente no resultado final da equação, e 

não necessariamente que esse indicador apresenta algum problema/falha 

operacional. 

Sendo assim, empregando os pesos da Tabela 4 na Fórmula (7) obteve-se os 

resultados do Indicador de Desempenho de Equipamento de Mina (IDEM) para a frota 

de equipamentos estudada. Os índices do IDEM para cada escavadeira podem ser 

observados no Gráfico 11. 

Para uma melhor interpretação dos índices, buscou-se compreender quais 

seriam os valores aceitáveis para o indicador IDEM. Na literatura existe uma vasta 
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posição quando se discute sobre os valores de OEE, tendo em vista que o valor ideal 

seria o de 100% 

Para Nakajima (1988), esse valor ideal seria algo em torno de 85%, porém para 

alcançar esses valores é necessário uma disponibilidade de 90%, utilização de 99% 

e uma eficácia de 95%, o que no ambiente de mineração é improvável de acontecer. 

Já o pesquisador Ericsson (1997), apresenta valores de desempenhos mais 

amplos, com uma variação de 30 a 80%, considerando que uma variação de até 50% 

de eficácia operacional é aceitável para o sistema. Ljungberg (1998) considera uma 

variação de 60 a 75% de OEE como valores aceitáveis, destacando-se quando 

comparados com os demais pesquisadores, tendo em vista que esses valores de OEE 

são mais realistas para o cenário de mineração. 

 
Gráfico 11 - IDEM das escavadeiras no período de 6 meses. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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há uma grande possibilidade para melhoria, tendo em vista que se deve buscar o valor 

de IDEM mais próximo possível de 100%. 

Analisando o Gráfico 11, observa-se que a escavadeira 1 foi a que apresentou 

o menor valor de IDEM, com 59,7%, além disso esse valor foi considerado como fora 

da faixa considerada como aceitável. Avaliando as atribuições de pesos (Tabela 4), 

foi observado que para essa escavadeira o indicador que obteve a maior influência foi 

UF (0,41), seguido de DP (0,33) e por fim DF (0,26). 

Dessa forma, foi analisado individualmente o gráfico de UF (Gráfico 8) 

objetivando verificar qual o tipo de influência esse indicador realizou. Foi observada 

uma UF de 63,6%, como abordado anteriormente, a menor UF da frota. 

Esses dados indicam que o principal gargalo dessa escavadeira se encontra 

na utilização física do equipamento, ou seja, nos fatores que impedem sua maior 

utilização (mudança de turno longa, movimentações longa, horas não programada). 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a capacidade do operador com a 

escavadeira. 

As demais escavadeiras (ESC 2-6) apresentaram IDEM na faixa do 

considerado como aceitável, entre 60 e 75%. Sendo assim, entende-se que não é 

necessário fazer uma intervenção imediata nessas escavadeiras. 

Entretanto, como mencionado anteriormente, esses valores indicam que há 

uma grande possibilidade de melhoria no equipamento. Desse modo, buscando um 

melhor desempenho de toda a frota, as demais escavadeiras também foram 

analisadas. 

As escavadeiras 3 e 5 foram as que apresentam menor valor de IDEM, depois 

da escavadeira 1, com 61,9 e 61,4% respectivamente. Em ambas as escavadeiras, 

nota-se uma maior influência no indicador da DF (0,60 e 0,76), analisando o gráfico 

de DF (Gráfico 7), observa-se que essas escavadeiras apresentaram os piores índices 

frota, com 69,8 e 64% respectivamente. 

Sendo assim, os dados indicam que houve uma influência negativa da 

disponibilidade física dessas escavadeiras no IDEM e que há um gargalo na 

disponibilidade desses equipamentos que necessitam serem sanados. Esse gargalo 

pode ser devido ao aumento no tempo de manutenção, atraso de fornecimento ou 

horas administrativas. 

A escavadeira 6 que apresentou IDEM de 66,0% obteve uma maior influência 

no indicador de UF (0,42), analisando o gráfico de UF nota-se que essa escavadeira 
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apresentou um baixo índice para esse indicador (68,0%), logo, o grau de influência foi 

considerado como negativo. Desse modo, o gargalo dessa escavadeira possivelmente 

está no tempo mudança de turno longa, na distância de movimentação da escavadeira 

ou nas horas não programada. Assim como na escavadeira 1, também deve ser 

considerado a avaliação do operador da escavadeira. 

As escavadeiras 2 e 4 foram as que apresentaram os maiores valores de IDEM 

com 69,7 e 67,6% respectivamente. Analisando a Tabela 4 observa-se que o indicador 

com maior influência foi a DF (0,38 e 0,49) para ambas as escavadeiras. Avaliando o 

gráfico de DF observa-se que essas escavadeiras obtiveram os maiores índices da 

frota. Esses dados indicam que a influência da DF foi positiva, ou seja, a alta 

disponibilidade do equipamento proporcionou uma maior eficácia das escavadeiras. 

4.3.1 Comparação do OEE com IDEM 

No Gráfico 12 pode-se observar a comparação dos dois indicadores de eficácia 

de equipamento, o OEE e o IDEM. 

Para o OEE, as escavadeiras que apresentam maior eficácia são: 4, 2, 6, 1, 3 

e 5, respectivamente. Para o IDEM as mais eficientes são: 2, 4, 6, 3, 5 e 1, 

respectivamente. Apenas uma escavadeira está na mesma ordem de eficácia, a 

escavadeira 6, todas as demais encontram-se com classificações diferentes quando 

comparado OEE com IDEM, acarretando uma diferença de 83,3%. 
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Gráfico 12 - Comparação do OEE com o IDEM. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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eficientes para o sistema, considera o grau de influência dos indicadores operacionais, 

o que nos proporciona uma análise mais precisa, sinalizando qual dos indicadores 

está sendo deficiente e quais suas possíveis causas, possibilitando assim uma maior 

facilidade na correção do gargalo operacional. 

Diante desses levantamentos, comprova-se que o IDEM auxilia na identificação 

dos gargalos operacionais de lavra e, consequentemente, ajuda no gerenciamento da 

eficácia global desses equipamentos, bem como em consideráveis aumentos de 

produção. Sendo assim, um importante recurso para alcançar a meta de produção 

apresentada como objetivo da pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES 

A presente pesquisa alcançou seu objetivo ao propor um novo indicador, 

desenvolvido a partir do histórico operacional de uma frota de escavadeiras. O novo 

indicador servirá como metodologia de análise dos indicadores de desempenho de 

lavra. Que por sua vez, permitirá avaliar a eficácia geral dos equipamentos de mina, 

nomeado de indicador de desempenho de equipamento de mina (IDEM). 

Diante dos objetivos propostos para esse estudo, pode-se concluir que: 
 

• O novo indicador proposto, IDEM, possibilitou avaliar a eficácia dos 

equipamentos de mina considerando suas especificidade e dados históricos 

operacionais. 

• Foi possível avaliar os principais indicadores (DF, UF, DP) que influenciam na 

eficácia dos equipamentos de lavra. Onde provou-se sua relevância tanto na 

variável da equação do IDEM, comprovando que cada indicador contribui de 

forma diferente para o sistema, quanto na metodologia de análise, permitindo 

identificar o tipo de influência no sistema e possíveis gargalos operacionais. 

• Por meio do IDEM, foi possível encontrar os principais gargalos na produção 

da mina estudada. Onde foi avaliado que a escavadeira 1 que apresentou uma 

baixa eficácia (59%), necessita de uma intervenção operacional no gargalo 

encontrado, que foi na utilização física. As demais escavadeiras 2 - 6, 

apresentaram eficácias entre 61 e 69%, considerado satisfatório para esse 

indicador, mas que indica possibilidades de melhorias operacionais. 

• O IDEM mostrou-se uma importante ferramenta para o planejamento de lavra 

de curto prazo, considerando que ele auxilia com precisão na detecção de 

gargalos operacionais na frota de equipamentos. E isso impactará em um 

aumento de produção, diminuindo a diferença entre a produção real e a 

planejada. 

• Para a mineração, a tomada de decisão baseada apenas no OEE pode trazer 

prejuízo ao sistema. Isso pode ocorrer porque OEE demonstrou discrepância 

na avaliação da eficácia das escavadeiras quando comparado com o IDEM, 

apresentando uma diferença de 83,3% na classificação de eficácia da frota. 
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Por fim, como sugestão para trabalhos futuros ainda nessa temática, sugere-

se o desenvolvimento de um novo indicador de eficácia que englobe toda a cadeia de 

produção da mina, usando a mesma abordagem proposta nessa pesquisa. Essa 

proposta do novo indicador possibilitará uma análise global de toda a cadeia de 

produção da mina. 
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Apêndice A – Gráficos de Boxplot dos indicadores de DF, UF, EP 

e OEE das escavadeiras após a exclusão dos outliers. 
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