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Resumo

Lessa, Augusto Mendonça; D’Abreu, José Carlos. Avaliação de valor em
uso de cargas ferríferas para Alto-Forno. Rio de Janeiro, 2009. 124p.
Dissertação de Mestrado – Departamento de Engenharia de Materiais, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A indústria de minério de ferro tem importante papel na melhoria das
condições de vida da população mundial por ser o principal insumo à produção de
aço que, por sua vez, é o material mais utilizado e com as mais variadas
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0721386/CA

aplicações no mundo. Neste contexto, é de suma importância o desenvolvimento
tecnológico das empresas de mineração no âmbito de produzir seus minérios com
mais qualidade, em maior escala e com menores custos para o benefício de toda a
cadeia. Foi desenvolvido neste trabalho um modelo de medição do Valor em Uso
de cargas metálicas no processo de Alto-Forno, que é a rota mais importante e
responsável por 94% da produção mundial de ferro primário. Os resultados do
modelo desenvolvido foram validados com dados reais de 23 Altos-Fornos de 7
países, os quais possuem práticas operacionais distintas. Este modelo apresentou
um desvio médio de 4% entre os resultados obtidos e os dados de operação. O
estudo de caso para cálculo de Valor em Uso foi realizado focando um dos 23
Altos-Fornos, operando com uma distribuição de carga metálica composta de
sínter, pelota e lump, similar à média mundial. A proporção de pelotas na carga
metálica foi variada de 17 a 50%. Em um dos cenários avaliados, a adição de
valor no processo siderúrgico, advinda desta variação, foi de 4,6% na "margem de
contribuição", e de 2,1% na produtividade do Alto-Forno. Caso este ganho em
valor fosse transferido ao preço do insumo pelota de minério de ferro, este poderia
ser acrescido em 11%. Os resultados obtidos evidenciam o quão importante é o
desenvolvimento das ferramentas de análise de Valor em Uso para uma maior
explicitação dos ganhos ou perdas proporcionados pelos diferentes tipos de
minérios de ferro. Além disso, a análise de Valor em Uso demonstrou estar
relacionada com as condições específicas do mercado e dos acordos comerciais

estabelecidos e, sem dúvida, se constitui numa poderosa ferramenta para o
desenvolvimento das indústrias de minério de ferro e aço.

Palavras-chave
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Valor em Uso, Alto-Forno, Pelotas, Modelagem Matemática

Abstract

Lessa, Augusto Mendonça; D’Abreu, José Carlos. Value in Use
assesment of metalic burden to the Blast Furnace process. Rio de Janeiro,
2009. 124p. MSc Dissertation – Departamento de Engenharia de Materiais,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
As steel is the most utilized and applied material in the world the iron ore
industry has a very important role to society on improving human beings life
conditions. It is of single importance the technological development of iron ore
companies on producing higher quality materials, in larger scales and at lower
costs creating value to the whole. It was developed an iron ore burden Value In
Use assessment model for the Blast Furnace process which is responsible for
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0721386/CA

producing 94% of all iron in the World. The outputs from the model were cross
checked with real operational data of 23 Blast Furnaces with distinct practices,
from 7 countries. The model exhibited an average deviation achieved was of 4%
between the calculated outputs and the operational data set. For the case study one
out of the 23 Blast Furnaces was chosen due its world average equivalent burden
distribution in terms of sinter pellets and lump to perform an iron ore Value In
Use assessment. Scenarios were built with pellet participation in the metallic
burden varying from 17 to 50%, achieving 4,6% gains in the contribution margin
and 2,1% incremental BF productivity in one of the scenarios. If all this gain is
reverted to the pellet price, it could be increased by 11%. The obtained results
show how important the development of Value In Use analysis tools are as to
revel true gains or losses from each iron ore type to the process. Further Value In
Use analysis is an important tool to mining and steel industries and is always
made against one reference case, relating it to a specific market and commercial
conditions being applied to a single operation.

Keywords
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