
SIMULATING THE FUTURE

ESTUDO DE CASO

Um dos principais desafios da indústria de mineração é desenvolver projetos que reduzam o 
impacto no orçamento que a perda de matéria-prima, manutenção e desgaste de equipamento 
podem causar. Esses custos podem ser minimizados com o auxílio de softwares de simulação 
computacional, como o Rocky DEM e as soluções ANSYS, capazes de controlar todas as variáveis 
de processos e produtos, diminuir falhas e melhorar a durabilidade dos equipamentos.

O uso combinado dos programas ANSYS com o Rocky DEM – comercializado pela empresa 
brasileira ESSS -, resultam em ganhos de eficiência no desenvolvimento de processos e 
equipamentos em diferentes setores das empresas de mineração. A Vale, maior produtora 
mundial de minério de ferro – matéria-prima essencial para a fabricação do aço -, utiliza as duas 
soluções acopladas há cerca de um ano e tem conquistado bons resultados na mina de ferro 
Carajás, localizada no estado do Pará, no Brasil. 

“Ano passado e início deste ano (2013/2014) implantamos alguns projetos desenvolvidos por 
meio de simulação para a proteção das entradas das usinas 1 e 2. A implantação desses projetos 
custou por volta de 18,2 milhões de dólares para a Vale. Em apenas três meses de operação de 
cada projeto, atingimos um retorno de mais de 100 milhões de dólares em economia”, conta 
Ueld José da Nóbrega, engenheiro sênior da Gerência de Engenharia de Manutenção Industrial 
(GAAUN). Ele ainda relata que os resultados obtidos com a implantação do projeto foram 
parecidos com o estimado na simulação computacional. 

Soluções ANSYS e Rocky DEM geram economia para a Vale
Maior empresa de produção de minério de ferro do mundo utiliza simulação computacional 
para otimizar maquinário, aumentar a produção e reduzir os custos em mais de 80%

Simulação computacional  
com ANSYS mostra a força do impacto 
sobre os os discos de rotação

“ Rocky DEM está  
nos ajudando a melhorar 
vários processos. A 
utilização das ferramentas de 
simulação permite quantificar 
as melhorias e ganhos de 
projeto. Isto é vantajoso 
porque a mineração utiliza 
equipamentos de grande 
porte, os quais sem a 
simulação computacional 
custaria milhões para 
o desenvolvimento de 
protótipos e realização de 
testes físicos. Os resultados 
precisos obtidos com a 
simulação podem defender 
mudanças e atualizações 
necessárias com a garantia 
de um retorno sobre  
o investimento.“
Ueld José da Nobrega
Engenheiro Sênior da Gerência  
de Engenharia de Manutenção 
Industrial (GAAUN)  



SIMULATING THE FUTURE

PROBLEMA

Um novo projeto com soluções acopladas mencionado por 
Ueld, começou a ser desenvolvido para contornar a lentidão e 
a necessidade de limpezas frequentes das grelhas das moegas 
das usinas 3 e 4. A usina 3 possui 2 plantas com quatro linhas 
de entrada em cada uma, e a usina 4 possui 2 plantas com 1 
linha em cada, todas com a função de separar as rochas pelo 
tamanho e peneirar o minério. As pedras menores e o minério 
peneirado seguem para os pátios e os silos de armazenamento, 
já as maiores retornam para o processo de britagem até atingir 
o tamanho adequado.

A equipe de engenharia da usina de Carajás estudou o 
comportamento e o fluxo das rochas quando depositadas na 
grelha utilizando as soluções ANSYS e Rocky DEM acopladas, 
devido ao alto grau de complexidade. Com o auxílio do 
software Rocky DEM eles puderam simular o comportamento 
das partículas esféricas e irregulares em diferentes tamanhos, 
medir as forças de impacto das rochas no equipamento 
e calcular a velocidade do escoamento do minério. “As 
simulações são mais precisas com o uso de partículas não 
esféricas, isso é fundamental porque nosso minério tem uma 
quantidade de ferro maior do que em outros lugares”, explica 
Ueld.

Os dados extraídos com o auxílio do Rocky DEM foram 
aplicados nas soluções ANSYS, que apoiaram na análise 
estrutural do equipamento. Os engenheiros puderam testar 
virtualmente o impacto de cada alteração na máquina e como 
o minério se comportaria sobre a nova estrutura. Com o uso 
das soluções combinadas, a Vale conseguiu reduzir o tempo 
dispendido pela equipe no desenvolvimento deste projeto em 
torno de 70%.

OTIMIZAÇÃO

A solução encontrada pela equipe de especialistas da Vale 
Carajás foi baseada na operação de telas móveis. Eles 
verificaram diferentes tipos e optaram pelo desenvolvimento de 
um novo sistema de discos rotativos, semelhante ao sistema de 
rolo, bastante utilizado para operações com carvão.  Com base 
nas simulações feitas nas soluções ANSYS e no Rocky DEM 
determinaram a velocidade de rotação, ângulo de inclinação, 
distância e perfil dos discos para a operação com minério de 
ferro, que passaram de formato circular convencional para 
formato triangulares. 

Para atender satisfatoriamente as novas especificações, outras 
mudanças precisaram ser feitas em todo o equipamento. 
O sistema de transmissão utilizado no projeto precisou ser 
totalmente desenvolvido e a estrutura de suporte precisou 
ser adaptada. As mudanças poderão fazer com que o ganho 
em produtividade das linhas das usinas 3 e 4 de Carajás 
ultrapassem o percentual mínimo de 11,4% estimado para o 
projeto após a sua total implantação. 

O MELHOR MINÉRIO DO MUNDO! 

A Vale Carajás é a maior mina 
a céu aberto do mundo e é a 
responsável por injetar no 
mercado mundial milhões de 
toneladas do melhor minério 
de ferro do mundo. A usina 
produz cerca de 400 mil toneladas do mineral por dia. Para 
entender o volume da produção, Ueld compara o montante a 
um morro o qual é visto pela manhã e, ao passar no mesmo 
local no dia seguinte, ele sumiu. O escoamento da produção 
diária é realizada por mais de 100 caminhões fora de estrada.

Esses veículos também são conhecidos como os “caminhões 
gigantes da Vale” e se destacam por possuírem oito metros Equipamento de separação

Simulação com Rocky DEM mostra tamanho e formatos variados do minério 
passando através e sobre os discos

Equipamentos de mineração  
de grande porte comparado ao 
tamanho de uma pessoa

Caminhão gigante da Vale sendo 
carregado com minério na usina de 
Carajás
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de altura, 15 metros de comprimento e rodas que possuem o 
dobro do tamanho de uma pessoa. Eles têm capacidade para 
transportar até 400 toneladas de uma só vez, mesmo volume 
que um avião Boing 747 que transporta em média 415 pessoas. 

Carajás produziu em 2011, segundo dados do relatório de 
Sustentabilidade 2011 da Vale, 109,8 milhões de toneladas 
– volume suficiente para fazer, aproximadamente, 15 mil 
réplicas da Torre Eiffel. A Vale tem o objetivo de, ano que 
vem, aumentar a produção para 130 milhões de toneladas. 
Para alcançar esse número, a empresa prevê investimento em 
estudos e desenvolvimento ou melhorias de equipamentos 
para conseguir atingir o novo patamar.

Para isso, os especialistas da Vale atuam no sentido de otimizar 
os processos, reduzir o desperdício da carga e tornar os 
equipamentos mais eficientes. Eles contam com as ferramentas 
de simulação, que segundo Ueld, passaram a ser referência, 
pois permitem estimar quanto de ganho e em quanto tempo 
conseguirão resgatar o valor investido. “Aqui em Carajás não 
se aceita nenhum projeto que não seja feito com simulação. 
Virou quase como um selo de qualidade da engenharia aqui de 
Carajás!”, revela Ueld.

A aplicação de ferramentas da ANSYS e do Rocky DEM no 
desenvolvimento de processos e equipamentos é um grande 
diferencial na área de mineração, pois os equipamentos 
deste setor são de grande porte e a fabricação de protótipos 
e realização de testes dos novos projetos custam milhões. 
Para Ueld, a simulação é essencial para o setor, uma vez que 
permite testar diferentes possibilidades sem gastar milhões 
com o desenvolvimento de protótipos. “Com a simulação 
conseguimos defender as mudanças e a atualização dos 
equipamentos, pois sabemos que todo o dinheiro investido irá 
retornar”, explica.

 
A Vale é uma das maiores companhias de mineração do mundo, liderando 
a produção de minério de ferro, e segunda maior produtora de níquel.  
A companhia também atua com extração de manganês, cobre, carvão, cobalto, 
pelotas e muitos outros, e produção de fertilizantes como fosfato (TSP e DCP) 
e nitrogênio (ureia e amônia). A Vale atua em treze estados brasileiros e  
cinco continentes. 

ACOPLAMENTO ROCKY DEM E ANSYS

Como é apresentado no estudo de caso acima da mina Vale 
Carajás, o acoplamento entre os métodos de elementos 
discretos do Rocky DEM com o Método dos Elementos Finitos 
do ANSYS é capaz de produzir um poderoso conjunto de 
ferramentas capaz de prever não apenas o fluxo das partículas 
através do equipamento, mas também como as partículas 
afetam a integridade estrutural dos materiais que compõem o 
equipamento.

Os engenheiros da Vale primeiro utilizaram o Rocky DEM para 
calcular as forças que atuam sobre cada superfície de malha 
dentro da simulação e, em seguida, analisaram os dados com 
as soluções ANSYS para determinar as forças globais que 
atuam sobre o equipamento. Os resultados deste acoplamento 
permitem aos engenheiros e projetistas da Vale determinar 
os locais exatos que deveriam ser alterados para melhorar a 
eficiência do equipamento. Desta forma, as soluções ANSYS e 
Rocky DEM juntas têm gerado economia para a Vale.

Simulação de equipamento de separação da Mina de Ferro de Carajás


