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RESUMO 

 

Os diversos desafios com que se deparam os Engenheiros de Minas para tornar viável um 

empreendimento mineiro tem evoluído muito nos últimos anos. Entre estes desafios podemos 

citar a crescente descoberta de novos depósitos com baixos teores, depósitos menores, alta 

relação estéril/minério, minérios cada vez mais heterogêneos, baixa recuperação metalúrgica, 

logística complicada, um mercado cada vez mais exigente, impondo diversas penalidades nas 

impurezas encontradas nos produtos, além, é claro, de diversas medidas para se minimizar ou 

quiçá evitar os impactos ambientais. Acompanhando estes desafios, novas tecnologias, 

softwares, equipamentos de lavra e de processamento mineral estão sendo desenvolvidos pelos 

fabricantes de equipamentos. O foco deste trabalho é apresentar as informações detalhadas e as 

premissas necessárias para as possíveis aplicações, dentro da indústria mineral, dos mineradores 

contínuos de superfície mais conhecidos como surface miners - equipamento atualmente mais 

utilizado no âmbito das operações de lavra de carvão e de fosfato que está, cada vez mais, sendo 

incorporado nas avaliações de diversos projetos de mineração. 

 

Este trabalho pretende mostrar a utilização deste equipamento no âmbito de engenharia mineral e 

como deve ser conduzido o estudo para a sua aplicação. 

 

Palavras chave: Equipamentos de Mina, Minerador Contínuo de Superfície, Lavra a Céu Aberto. 
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ABSTRACT 

 

The various challenges facing the Mining Engineers to make feasible a mining project has 

evolved in recent years. These challenges can cite the increasing discovery of new deposits with 

low grades, smaller deposits, high stripping ratio, minerals increasingly heterogeneous, lower 

metallurgical recovery, complicated logistics, an increasingly demanding market, imposing 

penalties on various contaminants found in the products, and, besides, of course, various 

measures to minimize or perhaps avoid the environmental impacts. Following these challenges, 

new technologies, software, mining equipment and mineral processing are being developed by 

equipment manufacturers. The focus of this study is to present detailed information and 

assumptions necessary for possible applications of surface miners, in the mining industry, a 

device most commonly used within the mining operations of coal and phosphate, and is 

increasingly being incorporated into evaluations of various mine projects. 

 

This work aims to show the utilization of this equipment under mineral engineering and how it 

should be conducted the study for their application. 

 

Keywords: Mining Equipment , Surface Miner, Open Pit Mining. 
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1. INTRODUÇÃO 

     

Os mineradores contínuos de superfície foram desenvolvidos em meados da década de 1970 

com o refinamento da conceituação do modelo da máquina, que era geralmente usada para 

cortar a superfície de uma estrada velha durante a sua reconstrução para uma nova estrada 

(Dey, 1999 ; Pradhan e Dey, 2009) e seu uso ganhou popularidade a partir da década de 1990, 

com melhor desenho do tambor de corte e uma maior potência do motor que tornaram as 

máquinas mais eficientes. Estes avanços permitiram que os operadores pudessem escavar a 

rocha de uma maneira mais ecologicamente correta e econômica (Origliasso et al., 2014). O 

minerador de superfície se compõe essencialmente de uma unidade de corte, uma unidade de 

disposição (enleiramento ou carregamento com correia) e de uma unidade  de propulsão (Dey 

e Ghose, 2011). 

 

O minerador contínuo de superfície é um equipamento compacto que simultaneamente corta, 

tritura e carrega o material, atingindo assim as vantagens de um sistema contínuo de lavra 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Uma única operação, em vez de quatro - Wirtgen 4200 SM. 

Fonte: http://www.wirtgen.de/pt/gama de produtos / mineradoras de superficie / media / 

surface_miner_infomaterial.php 

 

http://www.wirtgen.de/pt/gama%20de%20produtos%20/%20mineradoras%20de%20superficie%20/%20media%20/%20surface_miner_infomaterial.php
http://www.wirtgen.de/pt/gama%20de%20produtos%20/%20mineradoras%20de%20superficie%20/%20media%20/%20surface_miner_infomaterial.php
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Como vantagens inerentes ao equipamento pode-se citar: mineração seletiva, melhoria da 

produtividade, capacidade de trabalhar nas proximidades de habitações ou de campos 

agrícolas, reduz a emissão de ruídos, muito favorável ao meio ambiente, reduz a emissão de 

poeira, a eliminação total de vibração no solo, nenhuma perfuração e detonação, sem 

lançamento de blocos, não há detonação secundária ou quebra de matacos, estável, bancos e 

superfícies limpas, melhora a disponibilidade geral do sistema, reduz os custos operacionais, 

torna mais fácil a coordenação, o planejamento do processo, a expedição e a manutenção; 

melhora a qualidade do ROM, melhora o aproveitamento do depósito, reduz a necessidade de 

processamento após a lavra, o estágio de britagem primária pode ser excluido e o 

carregamento sem impacto nos caminhões devido à baixa granulometria do material, baixos 

custos de investimento em comparação com a gama de equipamentos necessários para a 

mineração convencional, baixo custo operacional devido à existência de menos equipamentos 

e operadores, cortes íngremes e estáveis em superfícies e taludes (melhor explotação), 

possibilita um desenho de corte preciso de perfis (encostas, superfícies) e maior segurança nas 

operações (A. Prakash et al., 2013). 

 

O minerador de superfície, no entanto, tem algumas limitações importantes, que devem ser 

consideradas antes de se adotar este equipamento. Estas limitações incluem um desempenho 

altamente dependente do comprimento da área de corte, a significante influência da 

abrasividade no custo da escavação e a perda de desempenho devido ao aumento da dureza da 

rocha (Dey e Sen, 2008). 

 

Apesar das grandes realizações tecnológicas na área da mineração ao longo do último quarto 

de século, métodos de mineração e aplicações de equipamentos não mudaram tão 

radicalmente. O progresso tem sido principalmente evolucionário e não revolucionário. 

Embora o uso do minerador de superfície em diferentes projetos de carvão, calcário, gesso, 

turfa, sal, fosfato, bauxita e de minério de ferro seja comum e reconhecido atualmente, isso 

não é verdade no Brasil.  

 

O foco desta dissertação é apresentar as premissas necessárias para as possíveis aplicações 

dos mineradores de superfície em uma mina de minério de ferro localizada no Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais, Brasil e realizar um estudo de viabilidade com a utilização destes 
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equipamentos e comparar este caso com o uso dos tradicionais equipamentos de carregamento 

e transporte. 

 

Os capítulos 3 e 4 apresentam uma revisão bibliográfica dos temas supracitados, os quais 

incluem: uma rápida descrição dos principais equipamentos usados atualmente na lavra a céu 

aberto, o detalhamento do minerador contínuo e os trabalhos efetuados por este método, os 

testes essenciais a serem efetuados com a rocha a ser lavrada e a metodologia para levar à 

concepção de um procedimento a fim de verificar a aplicabilidade deste equipamento na 

avaliação de um projeto de mina. 

 

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Segundo o Wirtgen Group – Job Report Surface Mining  (2010), a mina operada pela 

Fortescue Metals Group (FMG), na Austrália, é o primeiro projeto em grande escala que 

utiliza os mineradores contínuos de superfície como o principal equipamento de lavra. Os 

métodos de lavra convencionais envolvendo perfuração e detonação eram dominantes no 

continente australiano até 2007. Desde então, a FMG, um dos maiores produtores de minério 

de ferro do continente, está utilizando os mineradores contínuos de superfície.  

 

Os depósitos de minério de ferro da FMG estão localizados na região de Pilbara, no oeste da 

Austrália. Nesta região, FMG detém os direitos minerários para uma área de 71.400 km². Uma 

característica especial das minas atualmente abertas pela FMG é a natureza das camadas 

planas dos depósitos de minério de ferro. Como será visto adiante, corpos de minério 

distribuídos em extensas áreas horizontais, torna a utilização dos mineradores contínuos muito 

eficazes. 

 

Em estudos comparativos realizados como parte do processo de seleção do método de lavra 

mais adequado, mostraram que a adoção de minerador contínuo de superfície implicou na 

redução de cerca de 50% nos custos de investimentos globais em equipamentos de mineração 

a céu aberto necessários para a explotação de minério de ferro. A não necessidade da britagem 

primária, por exemplo, reduziu significativamente o número de caminhões de transporte. 

Ainda, o corte, a britagem e o carregamento realizados em uma única etapa permitiram que os 
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custos de produção por tonelada de minério de ferro fossem reduzidos em cerca de 40% 

(Wirtgen, 2010). 

 

A necessidade constante de redução de custos de investimento e operacionais, a demanda por 

maior produtividade e a crescente restrição ambiental, justificam o estudo da utilização de 

mineradores contínuos de superfície na lavra de minério de ferro nas minas do Quadrilátero 

Ferrífero.  Portanto, essa dissertação objetiva avaliar a aplicabilidade técnica, operacional e 

econômica, tomando como estudo de caso a Mina Galinheiro do Complexo Pico, utilizando os 

mineradores contínuos de superfície como equipamentos de lavra. 

 

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As seções seguintes apresentam a revisão bibliográfica dos temas que serão abordados nesta 

dissertação de mestrado. 

  

3.1 Equipamentos principais da lavra a céu aberto 

 

Segundo Ricardo e Catalani (2007) a escavação da rocha, pelos métodos atualmente 

utilizados, é feita através de perfurações do maciço a distâncias pré-determinadas, da 

introdução de explosivos nos furos, da detonação deste explosivo e o carregamento da rocha. 

O processo de execução do desmonte é cíclico, apresentando as fases acima indicadas. Os 

mesmos autores classificam os equipamentos de lavra nos seguintes tipos: 

 

3.1.1 Equipamentos de perfuração 

 

As perfurações são feitas mecanicamente com diferentes tipos de perfuratrizes, e classificam-

se em: percussivas, rotativas, roto-percussivas e de furo-abaixo (Figura 02). 
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Figura 2 - Perfuratriz rotativa em operação ROC D5  

Fonte: Atlas Copco ROC D5&D7 Manual  

 

Ricardo e Catalani (2007) observam que as perfuratrizes rotativas, as mais utilizadas 

atualmente na indústria mineral, destinam-se quase sempre a furos de grandes profundidades, 

como aqueles necessários para prospecções geológicas, mas também têm aplicações na 

escavação de rocha, isto é na perfuração de rochas para posterior introdução de explosivos. As 

perfuratrizes sobre esteiras tem uma grande aceitação para os trabalhos gerais de escavação de 

rocha a céu aberto. Este equipamento tem amplas possibilidades de posições de perfuração, 

permitindo perfurações em diversos ângulos e na horizontal. O fato de ser dotado de esteiras 

permite o seu deslocamento em terrenos íngremes e desfavoráveis. Os pistões hidráulicos do 

sistema de posicionamento de avanço dão ao equipamento rapidez muito grande seja no 

preparo para deslocamentos ou para o início de um novo furo. 

 

3.1.2  Equipamentos de escavação 

 

3.1.2.1 Unidades escavo-empurradoras  

 

O trator de esteiras ou de pneus, que é a máquina básica da terraplenagem, pode receber a 

adaptação de um implemento que o transforma numa unidade capaz de escavar e empurrar o 

material rochoso. Esse implemento é a lâmina, que tem sua seção transversal curva para 

facilitar a operação de desmonte e na parte inferior recebe a ferramenta de corte, constituída 
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de peça cortante (faca da lâmina), nela parafusada. O equipamento passa a se chamar trator de 

lâmina ou bulldozer (Figura 03).  O acionamento hidráulico é feito por dois pistões de duplo 

efeito que sustentam os braços laterais, e estes pistões podem exercer um empuxo sobre o 

solo, forçando a lâmina, ou mais especialmente, a faca sobre a superfície a ser cortada, 

facilitando a operação (Ricardo e Catalani, 2007).  

 

O escarificador ou  ripper também pode ser implementado na parte posterior dos tratores,  

consta de um ou mais dentes reforçados, providos de pontas cortantes, utilizados para romper 

os solos muito compactos, para depois serem transportados por uma lâmina comum (Figura 

03). Dispõe de ação de pistões hidráulicos que forçam os dentes sobre o solo, aumentando a 

eficiência do implemento (Ricardo e Catalani, 2007).    

 

 

Figura 3 - Trator de pneus em operação 844H - CAT  

Fonte: Caterpillar 844 Wheel Dozer Manual (2007) 

 

As unidades aplainadoras ou as motoniveladoras destinam-se especialmente ao acabamento 

final da terraplenagem, isto é, executam as operações para conformar o terreno aos gradientes  

finais do projeto. Ricardo e Catalani (2007) observam que as principais características destes 

equipamentos são a grande mobilidade da lâmina de corte e a sua precisão de movimentos, 

permitindo o seu posicionamento nas situações mais diversas (Figura 04). 
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Figura 4 - Motoniveladora Hidráulica 14 M CAT  

Fonte: Caterpillar 14 M  Motor Grader Manual 

 

3.1.2.2 Unidades escavo-transportadoras 

 

As unidades escavo-transportadoras são as que escavam, carregam e transportam materiais de 

resistência média a distâncias médias. Têm-se dois tipos básicos o scraper rebocado e o 

scraper automotriz ou moto scraper. Este último mais utilizado atualmente, tem o 

acionamento dos seus movimentos realizado por intermédio de pistões hidráulicos que 

permitem os movimentos de abaixamento e de levantamento do scraper e o giro do rebocador 

em relação a este.  A escavação é feita através da lâmina de corte, que entra em contato com o 

terreno, pelo abaixamento da caçamba, ao mesmo tempo que a báscula é levantada (Figura 

05). A carga se faz pelo arrastamento do scraper e da lâmina, a qual penetra no solo, sendo 

este empurrado para o interior do scraper. Completada a carga da caçamba, esta é levantada 

ao mesmo tempo que a báscula se fecha, iniciando-se a fase de transporte (Ricardo e Catalani, 

2007). 
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Figura 5 - Motor Scraper 627 G - CAT  

Fonte: Caterpillar 627 G Motor Scraper Manual  

 

3.1.2.3 Unidades escavo-carregadeiras 

 

A escavadeira é um equipamento que trabalha estacionado, isto é, sua estrutura portante 

destina-se apenas a lhe permitir o deslocamento, sem contudo participar do ciclo de trabalho. 

Geralmente é montada sobre esteiras e o seu deslocamento se limita a pequenas distâncias, 

dentro do local de trabalho. O acionamento dos diversos elementos móveis pode ser feitos por 

cabrestantes ou cabos de aço; por cilindros hidráulicos e, no caso de máquinas de grande 

porte, por motores elétricos independentes.  

 

Segundo Ricardo e Catalani (2007), dependendo do tipo de lança a ser utilizada, as 

escavadeiras podem ser empregadas em trabalhos de escavação bastante diversos. Os 

principais tipos de lança incluem Pá frontal ou Shovel, Caçamba de arrasto ou Drag-line e 

Retroescavadeira, Back-shovel ou Back-hoe. 

 

O equipamento shovel é instalado numa escavadeira convencional, e se destina a escavar em 

taludes situados acima do nível do terreno em que a máquina se situa. As suas partes 

principais constam da lança propriamente dita, sustentada pelo cabo, havendo a possibilidade 

de variar o seu ângulo de inclinação de 35
o
 a  65

o
 , aproximadamente. Na parte intermediária 

da lança, acha-se o braço móvel que pode girar em torno da articulação, executando este 
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movimento, de baixo para cima, o corte do talude, mediante a caçamba. Montadas sobre 

esteiras de grande área de contato com o terreno, as escavadeiras exercem pressões sobre o 

solo, bastante baixas, da ordem 0,5 a 0,8 kg/cm
2
, o que permite o seu deslocamento em 

terrenos de  baixa capacidade de suporte. As escavadeiras podem ser acionadas por cabos ou 

rope (Figura 6), ou possuir o acionamento totalmente hidráulico (Figura 7) (Ricardo e 

Catalani, 2007).  

 

 

Figura 6 -  Escavadeira Rope Shovel 7495 CAT em operação  

Fonte: Caterpillar 7495 Shovel Excavator Manual 

 

 

Figura 7 -  Escavadeira Hidráulica Shovel  6090 CAT  

Fonte: Caterpillar 6090 Shovel Excavator Manual 
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A escavadeira de lança de arrasto ou dragline é constituída por uma estrutura leve, em treliça 

metálica, em cuja extremidade há uma roldana pela qual passa o cabo de elevação da 

caçamba, acionado pelo cabrestante. A lança é sustentada pelo cabo, permitindo a variação do 

ângulo entre 25º e 40º, através da articulação.  

 

A escavação se faz pelo arrastamento da caçamba, devidamente posicionada, formando um 

ângulo de ataque favorável entre seus dentes e o terreno. Este equipamento se destina a 

escavar em níveis que se situam abaixo do terreno em que a máquina se apoia (Figura 08).  

 

De modo geral esse equipamento é aplicado no corte de materiais pouco compactos, mesmo 

que possuam altos teores de umidade, aliás, pode executar a escavação dentro da água e é o 

equipamento que possui o maior raio de alcance (Ricardo e Catalani, 2007). 

 

 

Figura 8 -  Escavadeira Dragline Big Muskie Bucyrus em operação  

Fonte: Bucyrus history Brochure 

 

A retroescavadeira ou back-shovel é um equipamento semelhante ao shovel com a diferença 

de que a caçamba, ao contrário deste último, é voltada para baixo, de modo que a escavação 

se faz no sentido de baixo para cima (Ricardo e Catalani, 2007). Também é chamada de back-

hoe  (Figura 09). 
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Figura 9 - Retroscavadeira R 984 C Lieberr  

Fonte: Technical Description Hydraulic Backhoe Excavator – Lieberr 

 

3.1.3 Equipamentos de carregamento 

 

São também denominados de pá carregadeiras e podem ser montadas sobre esteiras ou sobre 

rodas com pneus ou wheel loaders. Normalmente utilizam-se as carregadeiras com caçamba 

frontal (front end loader - FEL), isto é, instalada na parte dianteira da unidade. Sobre um 

trator, de esteiras ou de pneus, são adaptados dois braços laterais de levantamento da 

caçamba, acionados por dois pistões de elevação de duplo efeito, alimentados por uma bomba 

hidráulica de alta pressão que, por sua vez, é acionada por uma tomada de força do motor. A 

caçamba é articulada em relação aos braços e pode ocupar diversas posições comandadas por 

dois pistões de acionamento da caçamba (Figura 10). Quanto ao carregamento das unidades 

de transporte, as carregadeiras é que se deslocam, movimentando-se entre o talude e o veículo 

(Ricardo e Catalani, 2007). 
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Figura 10 - Carregadeira hidráulica 988H CAT  

Fonte: Caterpillar 988 H  Wheel Loader Manual 

 

3.2 Mineradores contínuos de superfície 

 

Segundo o Wirtgen Group (2010) a atual tecnologia dos mineradores contínuos de superfície 

possui como vantagens essenciais a lavra sem detonação, a simplicidade operacional, a alta 

seletividade do processo e, consequentemente, uma melhor qualidade do minério lavrado, 

além da robustez do equipamento propiciar um corte limpo nas bordas dos bancos e uma 

granulometria mais fina e regular do minério lavrado a um baixo custo por tonelada. 

 

Os MCS (Mineradores Contínuos de Superfície) são usados em serviços de terraplanagem e 

de escavação, bem como na construção e recuperação de estradas, caracterizando-se por 

produzir taludes estáveis e superfícies bem definidas em rocha fresca (Wirtgen Group, 2010).  

 

Estima-se hoje a existência de cerca de 300 mineradores contínuos de superfície sendo 

utilizados em todo o mundo, deste total cerca de 105 máquinas estão na Índia (A. Prakash et 

al., 2013). O minerador contínuo de superfície é uma máquina versátil de desempenho 

comprovado, com  capacidade de corte em rochas macias, médias e duras, com resistência à 

compressão que vão até 120 MPa. Atualmente, existem diversas minas utilizando este 
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equipamento em várias partes do mundo, especialmente nos EUA, Rússia, Austrália e na 

Bósnia, além da Índia (A. Prakash et al., 2013). 

 

Quando partículas de menor tamanho são diretamente geradas pela lavra o material cortado 

pode ser imediatamente usado como brita, tornando a britagem primária desnecessária. 

Devido ao tamanho das partículas do material lavrado, este pode ser carregado em caminhões 

sem causar nenhum dano ou ainda ser transportado por correia transportadora sem 

necessidade da britagem primária. 

 

O desempenho, o desgaste da ferramenta e o modelo custo-eficiência da operação do MCS 

são decisivamente dependentes das propriedades mecânicas da rocha a ser cortada. Os 

fabricantes dos equipamentos fornecem uma tabela de faixa de desempenho x resistência à 

compressão simples das rochas que podem ser cortadas pelos respectivos MCS.  

 

A Figura 11 mostra o gráfico com as faixas de desempenho dos MCS e a capacidade de corte 

dos vários tipos de rochas representados como uma função da resistência à compressão 

simples dos respectivos tipos de rochas. 

 

Figura 11 - Curvas de desempenho dos mineradores contínuos da Wirtgen 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 



 

14 

 

O máximo desempenho de corte indicado na figura 11 aplicado para as respectivas 

resistências à compressão simples é adotado para rochas altamente fissuradas e facilmente 

britadas. O desempenho real alcançado pode variar consideravelmente dos valores indicados 

no gráfico acima.  

 

Um sumário geral, apresentado na Figura 12, pode ser utilizado para estimar a capacidade do 

equipamento de cortar um determinado tipo de rocha. Entretanto, para melhor desempenho e 

eficiência no corte, o fabricante deve ser provido de todo o banco de dados referente à rocha e 

à mina a ser operada. 

 

 

Figura 12 - Capacidade de corte da rocha em relação a resistência à compressão simples. 

Fonte: Modificado de Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

3.2.1 A seleção do minerador contínuo  

 

De acordo com o tipo de corte, os mineradores de superfície podem ser classificados em 3 

tipos descritos a seguir: 

 

rocha pode ser economicamente cortada em operações de lavra

rocha pode ser cortada em aplicações especiais, serviços de terraplenagem bem como escavações em rocha

rocha não pode ser cortada até o presente momento
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(A) Tipo moagem: Este tipo de minerador de superfície inclui as máquinas da Wirtgen e 

da Bitelli, a Easi-Miner da Huron, o minerador de superfície da TAKRAF e da L & T 

e o Terrain Leveller da Vermeer. Na maioria destas máquinas, o tambor de corte está 

posicionado abaixo da máquina entre as esteiras rolantes dianteiras e traseiras. Já o 

tambor de corte da Vermeer está posicionado na extremidade final da máquina; ele 

também é mais largo do que o equipamento. O corte ocorre de cima para baixo 

o que permite que os seus dentes de corte tenham uma penetração sem 

usar nenhum esforço de tração da máquina. No minerador de superfície Man Takraf 

(MTS250 e 1250), o tambor de corte é fixado na frente do equipamento. Os 

mineradores tipo moagem podem cortar rochas com resistência à compressão simples 

no intervalo de 80 a 100 MPa, mas alega-se que possam cortar as rochas com 

resistência à compressão de 140 a 150 MPa, embora com reduzida taxa de produção 

(A. Prakash et al., 2013). 

 

(B) Tipo roda de caçamba: Esse tipo de minerador de superfície, baseado originalmente 

na máquina Satterwhite, é comercializado pela Thyssenkrupp Fördertechnik. Nessa 

máquina (KSM 2000), quatro rodas de caçamba paralelas estão montadas sobre uma 

estrutura principal sem braço extensor. A máquina tem uma taxa de produção teórica 

de aproximadamente 1000 a 1400 m
3
/h em materiais com resistência de compressão 

uniaxial média de 20 a 30 MPa (A. Prakash et al., 2013). 

 

(C) Tipo tambor alinhador-raspador: Este tipo de minerador de superfície baseou-se 

no tipo de tambor de corte dos mineradores contínuos subterrâneos, representados 

pelo minerador VASM-2 da Voest Alpine e pelo minerador CME-12 do Rahco. Esses 

tipos de mineradores com tambor alinhador-raspador podem cortar rochas até 120 

MPa, embora sua escala econômica de operação seja de 80 MPa (A. Prakash et al., 

2013). 

 

Existem diversos mineradores de superfície com diferentes parâmetros para diferentes 

aplicações. Para o uso exclusivo na mineração a Wirtgen possui dois equipamentos principais;  

 

O modelo 2500 SM pode ser projetado para o seguinte trabalho específico:  

 operação contínua em material de dureza branda a resistente (RCS até 80 MPa). 
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 carregamento de caminhões pesados com capacidade de até 120 toneladas. 

 na versão de operação de enleiramento esta máquina é especialmente adaptada às 

necessidades específicas encontradas em obras de terraplanagem e de construção em 

rocha. 

 também pode ser usado em diferentes locais (transportado em reboques especiais). 

 

O outro modelo 4200 SM, também é projetado e construído exclusivamente para uso em 

mineração. É adequado para os seguintes serviços: 

 serviço contínuo em material de dureza branda a resistente (RCS até 80 MPa). 

 projetado para atender altas taxas de produção. 

 carrega caminhões pesados com capacidade de até 240 toneladas. 

 podem ser projetados para carregamento de correia transportadora ou enleiramento. 

 

A Vermeer possui três modelos de mineradores de superfície T1255 CD, T1255 DD e T1655. 

Os modelos T1255 possuem peso operacional de 122.5 toneladas e duas versões de tambor de 

corte (chain drive e direct drive). O chain drive além de ser utilizado para a extração do 

minério pode também ser aplicado no nivelamento do solo, na construção de acessos e no 

acerto de taludes (Figura 13). Devido ao motor não ser montado diretamente no tambor de 

corte sua produtividade é menor. O motor do modelo direct drive encontra-se acoplado 

diretamente no tambor de corte conferindo maior produtividade, devido ao maior torque e 

apresenta menor custo operacional (VALE, 2015). 

 

 

Figura 13 - Layout tambores de corte Vermeer 

Fonte: VALE, GALPF, Parecer Técnico – Surface Miner, 2015 
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O equipamento T1655 possui maior porte, próximo ao equipamento 4200 SM da Wirtgen. O 

peso operacional deste equipamento é de 210 toneladas. O T1655 é fabricado apenas com o 

tambor direct drive. 

 

Além da produtora alemã Wirtgen e da norte americana Vermeer ainda existem outras 

produtoras de mineradores de superfície comercialmente disponíveis, apresentados na tabela 

1, juntamente com as suas especificações (Dey e Bhattacharya, 2012).  

 

Tabela 1 – Principais especificações dos mineradores contínuos de superfície 

 

Fonte:  Dey e Bhattacharya ( 2012) 

 

3.2.2  Conceito de operação e as características essenciais de concepção 

 

3.2.2.1 Conceito de operação 

 

Os mineradores de superfície são construídos com a finalidade de efetuar com eficiência e 

continuamente a operação de lavra. MCS são montados sobre quatro esteiras com muitas 

possibilidades de ajustes de velocidade. Com o avanço da máquina, um tambor rotativo 

cravejado com as ferramentas de corte, constituídas por duro metal, cortam o material e o 

trituram numa granulometria adequada para o transporte em correias. O tambor de corte gira 

para cima. Convencionalmente, as ferramentas de corte estão dispostas de modo helicoidal no 
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tambor onde direcionam o material fragmentado para o centro do tambor, de onde o material é 

transferido por meio de uma correia primária coletora, para outra correia secundária de 

descarga, conforme ilustra a figura 14 (Wirtgen Group, 2010). 

 

 

Figura 14 - Tambor de corte central com acionamento mecânico 

Fonte: A. Prakash et al (2013) 

 

As mais importantes características de projeto de um minerador de superfície são: 

  

Motor movido a diesel :  Todos os mineradores de superfície são movidos por um motor a 

diesel que impulsiona eficientemente  o tambor através de um robusto acionamento por 

correia. Os outros sistemas (tais como as correias e a corrente de transmissão) são acionados 

hidraulicamente. 

 

Em muitos casos o tambor de corte é localizado no centro com acionamento mecânico:  O 

tambor de corte está localizado no centro da máquina, entre as quatro esteiras rolantes, perto 

do centro de gravidade da máquina. Isto garante que todo o peso da máquina e a potência 

instalada possa ser convertida em energia de corte. Como resultado, a máquina pode cortar 

materiais duros, com bom desempenho de corte, mantendo ao mesmo tempo a sua 

estabilidade (Wirtgen Group, 2010). 
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 Pode-se variar a velocidade do tambor de corte com a troca da correia das polias. A gama 

normal de velocidades do tambor, que pode ser realizada com estas alterações varia de 60 a 

100 rotações/min.  As polias são tensionadas automaticamente por um cilindro hidráulico (A. 

Prakash et al., 2013).  

 

3.2.2.2 Projeto da máquina 

 

As máquinas podem ser projetadas com a correia de descarga posicionada na traseira do 

equipamento ou ter o seu posicionamento na parte frontal. 

 

As máquinas projetadas para o carregamento traseiro permitem o uso de correias mais largas, 

com alta capacidade de carregamento, a lança da correia gira num ângulo de 180°, são lanças 

longas que permitem o carregamento de caminhões de porte maior e que pode projetar o 

material a grandes distâncias (Wirtgen Group, 2010). 

 

A figura 15 ilustra projeto mecânico de um minerador de superfície Wirtgen (2500 SM ou 

4200 SM). 

 

Figura 15 - Correia de descarga na posição traseira. 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

As máquinas projetadas para o carregamento frontal podem ser convertidas para diversos usos 

possíveis; são facilmente convertidas do modo carregamento por correia para o modo de 
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enleiramento e vice-versa; apresenta um design compacto e de fácil transporte; o material 

pode ser carregado mesmo em condições de confinamento e possibilita para o operador uma 

boa visão geral do processo de carregamento na frente da máquina (Figura 16) (Wirtgen 

Group, 2010). 

 

 

Figura 16 - Projeto para carregamento frontal 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual  (2010) 

 

3.2.2.3 Ajuste da profundidade de corte 

 

Segundo a Wirtgen Group (2010), o ajuste preciso da profundidade de corte é um requisito 

fundamental para que os mineradores contínuos consigam lavrar seletivamente, produzir 

superfícies bem niveladas, bem como para criação de perfis. 

 

A profundidade de corte e a inclinação transversal são definidas e controladas pelo ajuste 

hidráulico das alturas das esteiras. A profundidade do corte pode ser lida no mostrador no 

controle de profundidade. Este valor descreve a profundidade de corte do tambor em relação à 

superfície não trabalhada.  

 

A tabela 2 apresenta como as diversas opções de sistemas de controle da profundidade de 

corte podem ser utilizadas de forma eficaz com relação às aplicações dos MCS: 
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Tabela 2 – Uso eficaz dos sistemas de controle da profundidade de corte 

 

Fonte: Modificado de Wirtgen Surface Mining Manual  (2010) 

 

3.2.3  Tecnologia de corte 

 

A tecnologia de corte tem como objetivos principais: alcançar o desempenho ideal do 

equipamento para o corte de determinado tipo de rocha; maximizar a vida das ferramentas de 

corte e controlar a granulometria do material gerado (Wirtgen Group, 2010). 

 

O desempenho de corte dos mineradores é determinado pelos seguintes parâmetros em 

particular:  

 tipo da ferramenta de corte e do seu suporte. 

 número de ferramentas de corte no tambor (espaçamento entre as ferramentas). 

 ângulo da ferramenta de corte. 

 velocidade de rotação do tambor. 

 profundidade de corte.  

 velocidade com que a máquina avança. 

 

As figuras 17 e 18 mostram, respectivamente, os tambores de corte dos mineradores   2500 

SM e 4200 SM da Wirtgen. 
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Figura 17 - Tambor de corte da 2500 SM 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

 

Figura 18 - Tambor de corte da 4200 SM 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

Segundo a Wirtgen Group (2010), a seleção da mais adequada da combinação entre o tipo de 

tambor e as ferramentas de corte com o seu suporte, dependendo da aplicação, deve obedecer 

os seguintes critérios mais importantes:  

 dureza da rocha (resistência à compressão simples). 

 estruturas da rocha. 

 abrasividade da rocha. 

 desempenho de corte. 

  granulométrica de corte. 

 custos operacionais. 

 vida útil das ferramentas de corte. 

 disponibilidade física. 
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 utilização física. 

 

A quantidade e a disposição das ferramentas de corte têm uma influência decisiva sobre o 

desempenho do corte. A quantidade e a disposição dependem do espaçamento selecionado 

para as ferramentas de corte. 

 

Um espaçamento menor entre as ferramentas de corte gera um menor desempenho de corte e 

consequentemente uma granulação mais fina de material. Já um espaçamento maior entre as 

ferramentas de corte gera uma maior desempenho de corte e uma curva de granulação mais 

grosseira para o material (Wirtgen Group, 2010). 

 

Selecionar a ferramenta de corte apropriada é de importância decisiva para o bom 

desempenho do corte, para conter o crescimento dos custos operacionais com o uso e até 

mesmo para aumentar a própria vida útil da ferramenta.  

 

3.2.4 Desempenho de corte em função das propriedades da rocha 

 

O desempenho de corte, o desgaste da ferramenta e, consequentemente, uma eficiente 

operação dos mineradores de superfície em relação ao custo dependerá, sobretudo, das 

propriedades mecânicas da rocha a ser cortada (Wirtgen Group, 2010). 

 

São utilizados os seguintes parâmetros para avaliar o desempenho de corte, o desgaste da 

ferramenta e a distribuição granulométrica:  

 

 resistência à compressão simples (DIN 52105 ou normas equivalentes). 

 resistência à tração (DIN 22024 ou normas equivalentes). 

 abrasividade (abrasividade de acordo com a norma DIN 22021). 

 densidade (imersão do peso segundo a norma DIN 18125, Parte 1). 

 estrutura da rocha (número, espaçamento, direção e cimentação de fissuras e fraturas). 

 classes de solo (DIN 18300). 

 velocidade da onda sísmica. 

 RQD (designação da qualidade da rocha). 
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 índice de carga puntiforme. 

 britabilidade (ex índice de Bond).  

 avaliação do desgaste (de acordo com Schimazek ou Cerchar).  

 módulo de elasticidade. 

 módulo de Young. 

 porosidade.  

 coesividade. 

 

3.2.4.1 Estruturas rochosas 

 

Além da resistência à compressão simples e a resistência à tração, a estrutura da rocha é de 

suprema importância para a avaliação de capacidade de corte do material.  O Wirtgen Group 

(2010) define a seguinte classificação de estrutura da rocha a fim de dimensionar o 

desempenho de corte: 

 

1. Rocha sólida 

Define-se como rocha sólida as rochas que apresentem estes dois tipos de estruturas:  

 rocha homogênea de granulação fina, sem fraturas visíveis.  

 rocha com fraturas com espaçamento maior que 30 cm de distância. 

 

2. Rocha macro-estratificada 

São classificadas como rochas macro estratificadas as que englobam os três tipos de 

estruturas: 

 rocha sólida com  granulação grossa.  

 rocha com fraturas com espaçamento entre 15 e  30 cm. 

 rocha estratificada, com ângulo de fratura entre 15° e 90°, o corte pode ser 

perpendicular às fraturas. 

Nestas estruturas as rochas devem ter o corte paralelo às fraturas. 

 

3. Rocha micro-estratificada 

Define-se como rocha micro-estratificada as rochas que apresentam as seguintes estruturas: 
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 rochas com camadas horizontais ou ligeiramente inclinadas (menor que 10°) 

com distância entre as fraturas menor que 15 cm. 

 rochas com fraturas tridimensionais com uma distância entre as fraturas menor 

que 15 cm. 

 rochas com a foliação horizontal. 

Nestas estruturas as rochas devem ter o corte perpendicular às fraturas. 

 

4. Rocha quebradiça 

Define-se rocha quebradiça as rochas que apresentam as seguintes estruturas: 

 rochas com fraturas menor que 5 cm de distância. 

 formações rochosas soltas com fraturas menor que 15 cm de distância. 

 rochas intemperizadas que podem conter fragmentos individuais com arestas 

de até 15 cm. 

 

3.2.4.2 Desempenho de corte 

 

O desempenho de corte é definido como o desempenho alcançado exclusivamente para o 

corte, sem incluir os tempos auxiliares. É calculado segundo a seguinte fórmula: 

 

Q (m
3 

/ h) = B (m) x T(m) x v (m / min) x 60 

 

Q = desempenho do corte 

B = largura de corte  

T = profundidade de corte 

V = taxa de avanço 

 

Para se ter uma avaliação mais detalhada do desempenho, são necessárias todas as 

informações disponíveis no que diz respeito à dureza e à estrutura da rocha. Há fabricantes 

que também analisam as amostras de rochas se necessário (resistência à compressão simples, 

resistência à tração, densidade e abrasividade). 
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3.2.5 Granulometria 

 

Os MCS britam o material em pequenos pedaços concomitantemente ao corte. O tamanho dos 

grãos obtidos com este corte é o mesmo obtido após a segunda ou terceira fase de cominuição 

em processos convencionais de britagem (Wirtgen Group, 2010). 

 

A curva de distribuição granulométrica obtida com o corte de um MCS depende, acima de 

tudo,  da estrutura da rocha, da resistência à compressão simples e da dureza da rocha (razão 

entre a resistência à compressão simples e a resistência à tração). 

 

A regra básica é: Uma granulometria de menor tamanho é obtida com a rocha que atenda aos 

seguintes critérios: 

 pouco ou nenhum fraturamento (material sólido). 

 alta resistência à compressão simples. 

 alta dureza.  

 

Uma granulometria de maior tamanho é obtida com a rocha que satisfaça os seguintes 

critérios: 

 fraturamento distinto, especialmente as rochas com fraturas horizontais. 

 baixa resistência à compressão simples. 

 baixa dureza (material frágil, com elevada razão entre a resistência à compressão 

simples e a resistência à tração). 

 

Segundo o Wirtgen Group (2010), a curva de distribuição de granulométrica pode ser ajustada 

para se obter o material mais grosseiro ou mais fino, conforme exigido pelo cliente. Este 

ajuste pode ser feito com a alteração de vários parâmetros dos MCS, tais como: 

 profundidade de corte. 

 taxa de avanço. 

 velocidade do tambor de corte. 

 espaçamento entre as ferramentas de corte.  

 tipo de ferramenta de corte.  

 método de carregamento.  
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3.2.6 Métodos de operação 

 

Os MCS extraem o material através do corte de finas camadas (aproximadamente 0,1 a 0,8 m 

de espessura) a partir da superfície. Depósitos inteiros são lavrados através das sucessivas 

remoções de camadas com uma profundidade de corte predeterminada (Wirtgen Group, 

2010). 

 

Desde que a profundidade de corte possa ser definida e controlada com toda a precisão, 

remover finas camadas de rocha ou gerar superfícies com perfis pré-definidos, são tarefas 

geradas com o mesmo grau de precisão. 

 

A largura e a direção da pista lavrada podem ser determinadas pelo direcionamento dos MCS. 

Taludes com perfil definido podem ser produzidos deste modo, no entanto, o raio mínimo de 

curvatura que pode ser lavrado é limitada pela profundidade de corte e pela dureza da rocha 

(Wirtgen Group, 2010). 

 

Sequência de cortes por um minerador de superfície em uma mina a céu aberto (Figura 19): 

 

Figura 19 - Sequenciamento de corte 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

Os métodos operacionais são classificados em três categorias baseadas no modo de 

deslocamento da máquina (A. Prakash et al., 2013) : 

 

3.2.6.1 Método do retorno vazio 

 

O MCS corta o material de uma extremidade da cava até o final, o tambor de corte é então 

levantado e o equipamento move-se para trás para a extremidade inicial sem se virar 

 após a conclusão do corte completo (Figura 20). O material não é cortado durante o 
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movimento de volta, ou seja, ele viaja de volta vazio. Depois de retornar para o ponto inicial, 

a máquina é então ajustada para  um novo corte na tira adjacente. Este método é geralmente 

adotado para uma mina que tem o comprimento do nível inferior a 200 m, de modo que o 

tempo que o equipamento gasta para se virar se torna maior do que o tempo de retorno vazio. 

É também aplicável onde as extremidades da cava estejam em condições ruins e a máquina 

não é capaz de se virar nestas extremidades ou ainda a largura da cava não é suficiente para 

permitir que a máquina se vire no final de um corte (A. Prakash et al., 2013). 

 

 

Figura 20 - Método do retorno vazio 

Fonte: A. Prakash et al (2013) 

3.2.6.2 Método do retorno com corte 

 

O MCS corta o material de uma extremidade da área e, após completar o corte o tambor é 

elevado e o equipamento se vira (Figura 21). Este método é geralmente adotado por minas 

com níveis  com comprimento superior a 200 m, de modo que o tempo gasto para a máquina 

se virar é menor que o tempo de retorno vazio. Este método é amplamente utilizado e é mais 

produtivo (A. Prakash et al., 2013). 

 

Figura 21 - Método do retorno com corte 

Fonte: A. Prakash et al (2013) 
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3.2.6.3 Método da lavra contínua 

 

O MCS opera em um mesmo nível e corta o material continuamente sem interrupção. A 

máquina se move cortando o material e quando atinge a extremidade da cava a máquina faz a 

curva com um ângulo suave, sem levantar o tambor de corte, de modo que não há nenhuma 

descontinuidade na operação de corte (Figura 22). A área de corte assume uma forma oval. A 

área de lavra é desenvolvida pelo corte de fatia a fatia. Para cada fatia a profundidade de corte 

precisa ser ajustada apenas uma vez. Após a conclusão do movimento elíptico, o corte 

adjacente é feito. Isso continua até a curva elíptica assumir um ângulo agudo. Então a 

máquina começa a operar no método de retorno com corte. Isto pode ser evitado através da 

sobreposição de movimento elíptico, mas reduz a produtividade na área de sobreposição (A. 

Prakash et al., 2013). 

 

Figura 22 - Método da lavra contínua 

Fonte: A. Prakash et al (2013) 

 

3.2.7 Desempenho efetivo em função do comprimento da área de trabalho 

 

A produtividade do MCS depende do comprimento da área de trabalho disponível. Cortes 

mais longos irão melhorar a produtividade, porque apenas uma pequena quantidade de tempo 

é gasta na manobra para o próximo corte (A. Prakash et al., 2013). A velocidade de avanço 

depende de uma série de fatores: profundidade do corte; dureza da rocha, estrutura e 

orientação e tipo de máquina e a potência do motor. 
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 Em aplicações padrão, o comprimento adequado mínimo do campo de corte deve estar na 

faixa de: 

- 100 m ( material duro, com baixa velocidade para a frente). 

- 300 m ( material mais macio, com alta velocidade para a frente). 

 

O desempenho efetivo (Wirtgen Group, 2010) é definido como o desempenho real alcançado 

com a devida consideração dos tempos auxiliares para os casos específicos, bem como os 

tempos para: 

 manobra (considerando os tipos de retornos no final de cada corte, como visto acima). 

 troca de caminhões. 

 valor geral para outros tempos com operações auxiliares. 

 

À medida em que o desempenho efetivo é influenciado pelos tempos dos serviços auxiliares, 

estes por sua vez também dependem da extensão da área de trabalho (Figura 23) (Wirtgen 

Group, 2010). 

 

Figura 23 - Desempenho dos MCS em função do comprimento da área de  trabalho 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 
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O diagrama acima ilustra a proporção de um desempenho eficaz (em % de rendimento de 

corte) em função do comprimento trabalhado. Esta relação é ilustrada pelas diversas curvas 

para rocha resistente e branda, em combinação com os diferentes métodos de carga de 

material (carga em caminhões, enleiramento e lançamento lateral) que serão vistos no 

próximo capítulo. As curvas apenas ilustram uma tendência geral, como valores médios foram 

aplicados para o desempenho, velocidade de corte, o tempo de retorno, tempo de 

carregamento de caminhões e tempo para troca de caminhões. O desempenho eficaz para cada 

caso deve ser determinado individualmente, tendo em conta as condições básicas existentes 

(Wirtgen Group, 2010). 

 

3.2.8 Transporte de material 

 

3.2.8.1 Seleção do sistema 

 

Segundo o Wirtgen Group (2010), os mineradores contínuos oferecem as seguintes 

opções para carregamento e transporte de material (Figura 24): 

 

 

            Figura 24 - Opções de carregamento 

            Fonte: Modificado de Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

A Tabela 03 apresenta as vantagens e desvantagens de cada método de carregamento. 
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Tabela 3 – Comparação dos diferentes métodos de carregamento 

 

Fonte: Modificado de Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

3.2.8.2 Carregando diretamente os caminhões 

 

Segundo o Wirtgen Group (2010), uma das características mais importantes dos mineradores 

contínuos é a sua capacidade de carregar o material lavrado diretamente nos caminhões. 

Dependendo do modelo em questão, podem ser projetados para carregamento frontal ou 

carregamento pela traseira. 

 

No carregamento frontal a correia de descarga está montada na frente da máquina. Pode ser 

girada para ambos os lados e a altura de descarga pode ser ajustada conforme necessário. 

Dependendo do tamanho do caminhão, essas máquinas podem carregar os caminhões ou na 

parte traseira (Figura 25) ou de lado. O operador do minerador contínuo tem uma visão clara 

do caminhão (Wirtgen Group, 2010). 

 

Vantagens Desvantagens

Nâo há remanuseio de material. Praça de trabalho maior necessária para a manobra dos 

caminhões.

O carregamento direto em caminhões é usualmente o 

método mais econômico se o material for  transportado a 

distancias acima de 500m

Produtividade do equipamento pode ser prejudicada pela demora 

na troca de caminhões.

Desgaste da correia transportadora.

Material pode ser misturado assim que é lavrado. Largura da operação de lavra reduzida entre 3 a 5 cortes para 

cada lado da pilha na mina.

Empilhamento na área da Lavra. Desgaste da correia transportadora.

Não há tempo perdido à espera dos caminhões. O material deve ser remanuseado pelo carregamento.

O material pode absorver umidade quando armazenado na mina

Não há tempo perdido à espera dos caminhões. Necessária grande praça de trabalho.

Sem desgaste da correia. O material deve ser remanuseado por carregadeiras ou 

motoscrapers

Alta disponibilidade

Produtividade maior comparada com a descarga por 

correia

O material pode absorver umidade quando armazenado na mina

Maior seletividade quando se trabalha com camadas 

íngremes e inclinadas

Método mais econômico para as distâncias de transporte 

inferior a 150m quando manuseados por carregadeiras de 

rodas e 500m por operação com MotoScrapers.

Empilhamento 

Lateral

Sem Empilhamento 

Carregamento Direto
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Figura 25 - Carregamento frontal na traseira dos caminhões. 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

Outros modelos são dotados de carregamento traseiro, tendo a sua correia de descarga 

montada na parte traseira da máquina (Figura 26). A correia pode girar cerca de 90 graus para 

cada lado e a altura de descarga ajustada conforme for necessário. O peso da correia é 

equilibrado por um contrapeso. Este contrapeso pode ser levantado a fim de trabalhar de 

modo seguro em bancos mais íngremes. O operador pode girar sua cadeira para a direita ou 

para esquerda a fim de garantir uma visão clara do caminhão (Wirtgen Group, 2010). 

 

 

Figura 26 - Carregamento pela traseira 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

Quanto ao dimensionamento do caminhão, o tamanho ideal para o minerador de superfície 

depende dos seguintes fatores: 
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 desempenho de corte obtido pelo minerador no material em questão. 

 altura de descarga da correia da correia do minerador contínuo. 

 produção orçada. 

 capacidade dos MCS. 

A fim de se obter um ciclo econômico para o carregamento dos caminhões e o transporte, o 

caminhão deve ser dimensionado de tal modo que o tempo de carregamento fique entre dois a 

seis minutos (Wirtgen Group, 2010). 

 

3.2.8.3 Carregamento indireto 

 

Lançar lateralmente o material significa que uma pilha é produzida pelo despejo do material 

de diversos cortes em uma pilha através da correia (Figura 27). Dependendo do ângulo da 

correia transportadora, o material de 3 a 5 cortes adjacentes podem ser empilhados. 

Dependendo da altura da pilha resultante, o material pode ser facilmente carregado por uma 

carregadeira frontal. 

 

Enquanto empilha o material, este tipo de carregamento permite que o minerador continue a 

cortar, independentemente se há ou não um caminhão disponível para o carregamento 

(Wirtgen Group, 2010). 

 

 

Figura 27 - Lançando lateralmente o material 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 
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Quando se trabalha com leiras, sem empilhamento (Figura 28), o material cortado é 

depositado imediatamente atrás da máquina sem a utilização da correia transportadora. Isso 

faz com que o processo de corte se torne independente de quaisquer processos de 

carregamento (em caminhões). No entanto, o material tem de ser subsequentemente 

remanuseado por uma carregadeira frontal. 

 

Em muitos casos, a maior produtividade alcançada pelo enleiramento, em comparação com 

carregamento direto, é balanceada pelos custos adicionais referentes ao remanuseio do 

material, como o uso da carregadeira de rodas, por exemplo. 

 

Além disso, este método, obviamente, não dá origem a qualquer desgaste de correia e também 

não incorre em custos operacionais para o sistema de correias (Wirtgen Group, 2010). 

 

 

Figura 28 -  Operação de enleiramento 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

3.2.9 Taxa de produção e desempenho de corte 

  

A fim de se chegar uma nova equação para prever o desempenho dos mineradores contínuos 

de superficie (Origliasso et al, 2013), realizou-se uma completa revisão dos métodos pré-

existentes, bem como a coleta e a análise de uma grande quantidade de dados fornecida pelos 

fabricantes ou pela literatura. Todo esse processo conduziu a uma nova equação para a 

determinação da produtividade (PR) em função dos valores de resistência à compressão 
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uniaxial da rocha (UCS) dada em MPa, da abrasividade (CAI) e a da potência da máquina 

(Pw) dada em kW.  

 

PR = (2 . Pw – 600) . e 
-0.024.(UCS + 10.(CAI – 0.5)) 

 

Os resultados mais confiáveis foram determinados com a utilização destes três parâmetros 

mais importantes. Derivou-se de uma série de gráficos que descrevem a tendência da 

velocidade de corte (m/h) em função da resistência à compressão da rocha e da profundidade 

de corte para máquinas de várias potências (kW). A equação provou ser confiável quando 

testada com estudos de casos encontrados na literatura, obtendo como resultados erros de 

mesma ou menor magnitude que os obtidos através de outros métodos (Origliasso et al, 

2013). 

 

A energia específica pode ser utilizada para se comparar o desempenho de vários mineradores 

contínuos. Determinar a quantidade de energia requerida por unidade de volume ou por 

unidade de superfície é útil para se avaliar a eficiência dos mineradores contínuos.  

 

Estabeleceu-se uma relação geral para a energia específica (MJ/m
3
 ou kWh/m

3
) e descobriu-

se que quando a resistência à compressão da rocha aumenta, diminui a produtividade e a 

energia específica aumenta. Levou-se em conta também a influência da profundidade de 

corte: derivou-se uma relação entre a energia necessária para cortar uma unidade de superfície 

(kWh/m2), a profundidade do corte (cm), e a resistência à compressão da rocha (MPa). Os 

resultados deste estudo podem ser usados para a seleção do minerador contínuo mais 

específico para uma determinada mina onde queira se estudar a sua aplicabilidade (Origliasso 

et al, 2013). 

 

 A Figura 29 apresenta o gráfico de energia específica por unidade de área para a máquina 

SM4200 da Wirtgen para diferentes profundidades de corte (d = 10 cm a 80 cm). 
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Figura 29 - Gráfico  energia específica do SM4200 x resistência à compressão x profundidade de corte. 

Fonte: Origliasso et al (2013) 

 

3.3 Métodos de teste de rocha 

 

Os seguintes métodos de ensaio são frequentemente aplicados para medição da resistência à 

compressão simples e da resistência à tração, bem como a classificação da estrutura de rocha, 

tal como descrito no item 3.2.4. 

 

3.3.1 Ensaio de carga puntiforme  

 

O ensaio da carga puntiforme tem sido usado por muitos anos como um índice de alta 

precisão da resistência da rocha (Hoek, 1977). O aparelho de ensaio é portátil e pode ser 

usado tanto em laboratório ou em amostras em forma de testemunho, blocos cortados ou 

pedaços irregulares. Para este teste, as amostras são fixadas entre duas placas cônicas e 

submetidas à pressão até que se quebrem em pedaços. O índice de carga puntiforme (IS(50)) é 

calculado a partir da força aplicada no ponto de fratura e associado à distância de penetração 

das pontas cônicas. Com a determinação do índice chegamos à UCS (Uniaxial/Unconfined 

Compressive Strength) ou resistência à compressão simples ou uniaxial. 

 

UCS = IS(50)  x 22 
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3.3.2 Valor do RQD 

 

O valor de RQD (Deere, 1964) ou número RQD (Rock Quality Designation) é um valor 

utilizado na geotecnologia e na engenharia geológica para classificar amostras de testemunho 

com pedaços de rocha e pode representar o "Índice de qualidade da rocha".  A classificação de 

rochas usando o valor RQD foi descrita por Deere & Deere  (1988). O número do RQD é 

definido como a razão: 

𝑅𝑄𝐷 =    
𝑆𝑢𝑚𝑙

𝐼𝑔𝑒𝑠
 ∗  100% 

 

Suml = soma dos comprimentos de pedaços do testemunho com mais de 10 cm de 

comprimento 

Iges = comprimento total do testemunho 

 

O comprimento total inclui também os pedaços perdidos dos testemunhos. 

O valor do RQD deve ser medido assim que possível após a perfuração. 

A tabela 04 pode ser usada somente para uma classificação mais grosseira do tipo de material.  

 

Tabela 4 – Designação da qualidade das rochas por RQD  

 

Fonte: modificado de Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

3.3.3 Resistência a riscos com base na escala de dureza de Mohs 

 

Mineradores de superfície da Wirtgen podem cortar o material até uma dureza de Mohs de 

aproximadamente 5, como ilustra a  tabela 05 (Wirtgen Group, 2010). 
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Tabela 5 – Escala de dureza de Mohs 

 

 

3.3.4 Velocidade sísmica da onda 

 

A velocidade sísmica de onda (Vs) é usada para avaliar se a rocha pode ser penetrada para a 

extração mecânica, por exemplo, na utilização da escarificação. Análises sísmicas do solo 

fornecem informações sobre a estrutura da rocha (grau de intemperismo, compactação, 

depressões, falhas), assim como a localização e profundidade dos estratos rochosos (Wirtgen 

Group, 2010). Típicas velocidades de ondas sísmicas para diferentes graus de compacidade 

podem ser observadas na figura 30: 

 

 

Figura 30 -  Velocidade da onda sísmica para diferentes materiais 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

O Wirtgen Group disponibiliza a tabela abaixo onde apresenta a capacidade de corte e de 

penetrabilidade das rochas em função da velocidade da onda sísmica (Figura 31). 



 

40 

 

 

Figura 31 - Capacidade de corte e de penetrabilidade em função da velocidade da onda sísmica 

Fonte: Wirtgen Surface Mining Manual (2010) 

 

4. METODOLOGIA 

 

Em todo empreendimento mineiro, a fase de projeto é a que mais tem impacto na 

rentabilidade do mesmo, pois é nesta fase que as decisões mestras são tomadas, tais como: 

definição de método de lavra, seleção de equipamentos, escolha de locais para instalações e 

facilidades, definições de processo, etc. 

 

Adotou-se nessa dissertação o uso de um procedimento que avalie a possibilidade ou não do 

uso dos MCS’s em um empreendimento mineiro. O procedimento engloba principalmente as 

questões geométricas e de flexibilidade operacional que devem ser consideradas como 

premissas básicas do projeto. Tais premissas serão, posteriormente, adotadas em um estudo de 
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caso para análise da viabilidade técnica e econômica do uso de um minerador contínuo, 

comparado com a prática tradicional de lavra de minério de ferro no Brasil, que engloba 

equipamentos de perfuração, escavação, carregamento e transporte. 

 

4.1 Procedimento de avaliação 

  

O planejamento de uma mina a céu aberto requer a consideração de muitas variáveis com 

complexas inter-relações. Após a coleta das informações gerais do depósito e as relacionadas 

ao projeto, o plano de desenvolvimento da lavra é então concebido. Após a determinação dos 

parâmetros técnicos e econômicos uma análise é realizada para verificar a viabilidade do 

projeto. Cumpre observar que as etapas de desenvolvimento da lavra e da análise econômica 

são repetidas até que uma solução ótima seja encontrada. Estas simulações podem incluir a 

consideração de várias combinações; método de lavra, equipamentos, escala de produção, 

desenho da cava, etc. O correto planejamento da mina resultará em um plano operacional 

viável sendo o que apresentar o melhor o retorno econômico mesmo sujeito a inúmeras 

restrições contratuais, ambientais, legais, e outras específicas do projeto. 

 

Os depósitos cujas geometrias dos corpos de minério sejam horizontais ou sub-horizontais, 

com extensas dimensões e com baixo ângulo de mergulho, são os que mais se adequam para 

serem lavrados pelo método de lavra por tiras, com o uso de mineradores contínuos de 

superfície. Trata-se de uma restrição técnica importante, pois implica em depósitos que 

tenham dimensões geométricas com camadas horizontais ou sub-horizontais suficientemente 

grandes para permitir um desempenho eficaz do equipamento.  

 

Como recurso metodológico para esse estudo considerou-se as questões inerentes às restrições 

geométricas e às simulações de planos operacionais decorrentes da escolha do uso de 

mineradores contínuos de superfície.  

 

Para desenvolvimento desse estudo, partiu-se de um modelo de blocos existente, 

considerando-se para tal todas as definições assumidas durante a fase de construção desse 

modelo. Dessa forma, não houve considerações sobre o dimensionamento dos blocos 

tecnológicos (erros de estimação), tipo de modelo (regular ou sub-blocado), métodos de 

avaliação de teores geoestatísticos ou não, etc. Mesmo porque um modelo de blocos é 
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construído inicialmente sem a correta previsão do método de lavra que será utilizado. 

Portanto, utilizou-se as informações existentes sem alterar seu conteúdo, com uso de 

softwares de planejamento, que permitem as operações necessárias, como a sub blocagem, 

preservando ao máximo seu conteúdo original. 

 

O processo teve início a partir do modelo original, que pode ser um modelo rotacionado e 

sub-blocado, portando um modelo genérico. A partir deste modelo foram criados o modelo 

pixel e o modelo projeto. A figura 32 exemplifica esse modelo, cujos eixos principais X e Y 

estão rotacionados de um ângulo alfa em relação aos eixos geográficos N e E. 

 

 

Figura 32 - Modelo de blocos original  

Fonte: Geopit (2013) 

 

A partir do modelo original, um modelo sub-blocado em blocos de menor tamanho que os 

blocos do modelo original, foi criado para a avaliação do projeto em questão. Esses novos 

blocos menores receberam seus atributos (litologia, densidade, teores, etc) dos blocos do 

modelo original. Deu-se o nome de modelo pixel a esse novo modelo criado a partir da 

simples sub-blocagem do modelo original. Ao dimensionar o tamanho desses blocos 

considerou-se que, apesar de ser desejável um bloco com dimensões menores, isso acarreta 

um maior número de blocos no modelo, o que tem implicações sobre o tamanho do arquivo 

criado, bem como o tempo de processamento requerido. Ressalta-se a importância do correto 

dimensionamento dos blocos do modelo pixel. Com blocos muito maiores perde-se em 

precisão. Quando muito menores, torna-se inviável, seja pelo tamanho dos arquivos, seja pelo 

tempo de processamento.  



 

43 

 

A figura 33 mostra um exemplo do modelo pixel (em azul) sobreposto ao modelo original (em 

verde). 

 

Figura 33 - Modelo pixel sobreposto ao modelo de blocos original  

Fonte: Geopit (2013) 

 

A etapa seguinte implicou na criação do modelo projeto, cujas dimensões de blocos e direções 

das linhas/colunas devem ser compatíveis com as tiras de lavra previstas na mina.  

 

Um modelo projeto genérico (Figura 34), com rotação diferente da rotação do modelo original 

e do modelo pixel foi, posteriormente, construído, visto que o modelo pixel é apenas uma sub-

blocagem do modelo original, onde os atributos dos blocos são exatamente os mesmos do 

modelo original. Ao se mudar o ângulo de rotação e/ou as dimensões dos blocos, devido às 

caraterísticas das tiras de lavra, cria-se um novo modelo, onde cada bloco será composto pelos 

centroides correspondentes do modelo pixel.  

 

Neste novo modelo, um determinado bloco pode ter em seu interior centroides provenientes 

de blocos diferentes do modelo pixel (cores diferentes na figura 34). Isso significa que os sub-

blocos (pixel) que irão contribuir para a formação do novo bloco terão atributos diferentes. 

Assim cada bloco é composto pelos somatórios separados para estéril e minério, sendo os 

novos teores iguais às médias ponderadas dos sub-blocos em questão. Este processo nada 

mais é que uma importação de modelo, processo existente no software Geopit, que atende a 
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esta necessidade de se pré-definir o ponderador de cada variável pela massa (teores), pelo 

volume (densidades) ou pelo espaço dominante (litologias). 

 

 

Figura 34 - Modelo projeto  

Fonte: Geopit (2013) 

   

5. ESTUDO DE CASO 

 

Para validar o procedimento adotado, a Mina Galinheiro, de minério de ferro, foi usada como 

estudo de caso. A Mina Galinheiro está localizada nos municípios de Nova Lima e Itabirito a 

50 km da cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais (Figura 35). A Mina Galinheiro e a Mina 

Sapecado fazem parte do Complexo Pico (Figura 36), que por sua vez faz parte do Complexo 

Itabiritos juntamente com a Mina Fábrica. 

 

A extração industrial de minério de ferro na região do Pico foi iniciada em 1938, pela 

Mineração Novalimense, subsidiária da St. John D’el Rey Mining Co. Em 1941, as minas 

foram arrendadas para a Sociedade Usina Queiroz Jr. e, no período de 1943 a 1961, 

arrendadas à Sociedade Indústria e Comércio de Minério Ltda (SICOM), de propriedade do 

empresário AugustoTrajano de Azevedo Antunes. 

 

Na década de 1940, a siderurgia nacional estava em franca expansão. A Companhia 

Siderúrgica Nacional – CSN, inaugurada em 1946, teve seu primeiro carregamento de minério 

proveniente da Mina Pico, em Itabirito. 
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Em 1948, a partir da SICOM, foi criada a Indústria e Comércio de Minérios (ICOMI), 

posteriormente renomeada ICOMINAS. Cria-se, em 1950, a holding Companhia Auxiliar de 

Empresas de Mineração (CAEMI) e, em meados da década de 1950, a Mineração 

Novalimense havia sido adquirida pela empresa americana Hanna Mining Corporation 

(HANNACO), tornando-se, desta forma, detentora das concessões de minério de ferro. 

 

A Minerações Brasileiras Reunidas S/A – MBR é criada, em 1965, a partir de uma associação 

da CAEMI com a HANNACO e empresas japonesas. Sua criação teve por objetivo o 

desenvolvimento do Projeto Águas Claras, que consistia no desenvolvimento daquela mina, 

situada no município de Nova Lima/MG, e na construção de um porto para exportação do 

minério, na Ilha Guaíba, litoral do Rio de Janeiro. Em 1986, a CAEMI, ainda administrada 

por Azevedo Antunes, adquiriu a participação da HANNACO, tornando-a sócia majoritária da 

MBR. 

 

Em  meados  da  década  de  1990  a  Mina  Pico  passou  por  um  processo  de ampliação,    

objetivando atingir uma escala de produção da ordem de 12Mt anuais de ROM, composto em 

sua  maior  parte  (~80%)  por  minérios  hematíticos de  alto  teor  (Fe>64%),  com o 

restante  da  produção  sendo  formado  por  minérios  itabiríticos  de  alto  teor  (58%<Fe<64

%).  

 

A CAEMI foi adquirida pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) em 2003,  e dessa forma, 

controla a MBR. Atualmente encontram-se próximos da exaustão os minérios de alto teor que, 

até então, foram lavrados na mina do Pico. Para o aproveitamento dos minérios de baixo teor 

e, consequentemente, para a continuidade da mineração, pelo menos até o ano de 2031, o 

projeto foi redesenhado. 

 

A Mina Pico foi a única produtora  de  ROM  no Complexo Pico até o ano de 1998,  quando  

entrou em operação a Mina Galinheiro. A partir desta data a escala de produção da Mina Pico 

foi gradualmente sendo reduzida, e concomitantemente ampliaram-se os níveis de produção 

das Minas Galinheiro e Sapecado.  
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Figura 35 - Localização do Complexo Pico 

Fonte: Vale (2011) 

 

Figura 36 - Foto Aérea - Cava Galinheiro e Cava Sapecado 

Fonte: Vale (2011) 
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Escolheu-se o Complexo Pico, mais especificamente a Mina Galinheiro para este estudo de 

caso, principalmente em função dos tipos de rochas e das unidades estratigráficas presentes na 

região. Abaixo estão listadas, para cada litologia que compõe a Mina Galinheiro, os seus 

respectivos índices de resistência à compressão simples: 

 

Filito Sericítico  .....................................................................     75 MPa  

Itabirito Silicoso friável .........................................................    170 MPa  

Quartzito  ..............................................................................    200 MPa  

Itabirito Silicoso Compacto ....................................................   250 MPa  

Itabirito Silicoso ....................................................................   200 MPa  

Dolomito................................................................................   175 Mpa 

 

Embora não estejam disponíveis informações suficientes a respeito das fraturas e das 

descontinuidades, estes dados também são muito importantes para a estimativa da capacidade 

de corte desses tipos de rochas. Se as rochas citadas acima forem de estrutura maciça (sem 

fraturas), apenas a primeira litologia seria capaz de ser cortada de modo econômico pelo 

minerador contínuo. A tabela 6 apresenta os parâmetros de resistência usados para análise do 

equilíbrio limite de cada litologia da Mina Galinheiro. 

 

Tabela 6 – Parâmetros de resistência das litologias da Mina Galinheiro 

 

Fonte: Avaliação geotécnica da Mina Galinheiro (2011) 

 

Durante uma visita dos técnicos da Wirtgen na Mina Galinheiro em 2011, afirmou-se que 

todas as rochas mencionadas na tabela 8 podem ser cortadas pelo minerador de superfície. No 

entanto, se as rochas de 75 MPa e 90 MPa, o dolomito e o xisto respectivamente, fossem de 
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estrutura maciça, o desempenho de corte poderia ser baixo, mas como essas rochas 

intrinsicamente apresentam foliações, xistosidades e acamamentos tornam-se mais fáceis de 

serem cortadas. A fim de se efetuar uma melhor avaliação, é necessário portanto, que as 

informações das propriedades da rocha sejam as mais completas possíveis. Atualmente, a 

parte superior do minério é extraída por perfuração e detonação, e com o aprofundamento do 

corpo de minério, o material vai ficando cada vez mais macio, sendo que  a partir de cerca de 

150 m de profundidade , a maior parte do minério é lavrada diretamente pela escavadeira. Nos 

níveis mais superiores da mina os índices de resistência à compressão são altos, mas como 

minério é também altamente fraturado, estima-se um alto desempenho de cortabilidade. 

Entretanto, a presença de blocos isolados maciços podem reduzir parcialmente a performance 

de corte. Nota-se nas operações da Mina  Galinheiro que nos níveis abaixo de 170 metros, 

cerca de 70% a 80% do minério pode ser lavrado diretamente pela escavadeira, mas o minério 

apresenta também porções mais consistentes, que não podem ser lavradas diretamente pela 

escavadeira. Estima-se que o minerador de superfície seja capaz de lavrar todos os bancos a 

partir destes níveis. Nas porções mais consistentes, o desempenho de corte irá depender das 

propriedades destas porções de rocha (Volk, H.,2011). A aplicação, portanto, do minerador de 

superfície na Mina Galinheiro é viável em grande parte da mina.   

 

5.1 Desenvolvimento do estudo de caso 

 

5.1.1 Modelo de blocos Mina Galinheiro 

 

As principais informações referentes ao modelo original utilizado neste estudo para a Mina 

Galinheiro são apresentadas na tabela 7. A tabela 8 apresenta as litologias presentes no 

modelo com a correspondente variável litoa e suas respectivas densidades base natural. 
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Tabela 7 – Mina Galinheiro – variáveis do modelo geológico 

 

Tabela 8 – Mina Galinheiro – litologias e densidades  

 

No modelo geológico a variável recn indica a classificação do recurso geológico (Tabela 09). 

Esta classificação é utilizada na função benefício seguindo os critérios JORC para 

classificação das reservas lavráveis. 

 

Tabela 9 – Classificação de recursos 

 

 

Modelo Galinheiro gal_0810_LP.csv

Dimensão Máxima dos Blocos 50m x 50m x 50m

(X,Y,Z)

Dimensão Mínima dos Blocos 10m x 10m x 10m

(X,Y,Z)

Número de Blocos -  Total 3.930.835

Número de Blocos em   X 106

Número de Blocos em   Y 56

Número de Blocos em   Z 20

Número de Sub-Blocos em   X 530

Número de Sub-Blocos em   Y 280

Número de Sub-Blocos em   Z 100

Coordenadas de Origem  (X) -12805

Coordenadas de Origem  (X) -390

Coordenadas de Origem  (X) 920

Variáveis Quimicas Fe, SiO2, Al2O3, P, Mn, Perda ao fogo

litoa densidade

do dolomito 1 2.47

if itabirito friável 2 2.50

cg canga 3 3.10

ial itabirito aluminoso 4 2.56

ic itabirito compacto 5 3.04

ia itabirito anfibolítico 6 2.56

ifr itabirito friável rico 7 2.76

in intrusiva 8 1.97

fd filito dolomítico 9 1.85

fl filito 10 1.85

qt quartzito 11 1.95

xi xisto 12 1.97

hal hematita aluminosa 13 3.39

imn itabirito manganesífero 14 2.35

lt laterita 15 2.15

hf hematita friável 16 3.23

hc hematita compacta 17 4.38

mp minas piracicaba 18 2.47

at aterro 19 2.00

ro rolado 20 3.10

litologia

Classe Recurson

Medido 1

Indicado 2

Inferido 3

Não Classificado 4
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5.1.2 Topografia base 

 

A base topográfica utilizada nesse estudo foi elaborada através da junção do levantamento do 

IBGE da região externa à cava e a topografia levantada para o fechamento anual de dezembro 

de 2012, fornecida pela área de Planejamento de Curto Prazo do Complexo Pico. Essas 

topografias estão em coordenadas locais cobrindo toda a área de cava, pilhas de estéreis, 

acessos, usinas de beneficiamento, barragens e demais edificações do projeto (Figura 37). 

 

 

Figura 37 - Topografia da Mina Galinheiro - levantamento final de dezembro de 2012 

 

5.1.3 Parâmetros  geotécnicos, faixas granulométricas, recursos minerais e estéril 

 

As tabelas 10, 11, 12, 13 e 14 apresentam, respectivamente, as faixas granulométricas, os 

setores geotécnicos relacionados às classes de maciços rochosos, os recursos de cobertura e 

material estéril, os recursos de hematitas e os recursos de itabiritos utilizados no estudo de 

cava final da Mina Galinheiro em base natural.  

 

Tabela 10 – Faixas granulométricas  

 

 

G1 (+ 6.3 mm )

G2 ( - 6.3 mm , + 0.15 mm)

G3 ( - 0.15 mm)

GL Global = G1 + G2 + G3

Faixas Granulométricas
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Tabela 11 – Classificação geotécnica  

 

 

Tabela 12 – Recursos de coberturas e material estéril 

 

 

Tabela 13 – Recursos de hematitas 

 

 

 

 

 

CLASSE LITOTIPO GALINHEIRO ÂNGULO INTERRAMPA

1 DO, HCAL, HC, ICA, ICAL, IC, ICMR 38

2 CG, HMAL, HM, IMAL, IMA, IM, IMR, MMN 36

3 HAL, HFAL, HF, IFA, IFAL, IF, IFR, IFMN 34

4 FL, IFA, MP, QT, XI 32

5 FD, IN, SL, RL, AG, RO, LT 30

6 AT (taludes de 20 metros de altura) 20

tipos LITOTIPOS classe toneladas G1 % G2 % G3 % Fegl % ALGL % MNGL % PFGL % PGL % SIGL %

medida 44,658,599          40.39 31.79 27.82 58.73    4.77        0.05           7.823 0.107   2.62       

indicada 44,732,999          38.71 32.56 28.71 59.04    4.56        0.05           7.444 0.098   2.82       

inferida 24,821,699          37.64 33.83 28.53 58.50    4.83        0.04           7.663 0.096   3.05       

potencial 14,942,000          0.64    0.22    0.15    0.65      0.01        0.00           0.031 0.001   0.04       

total 129,155,296        34.68 28.80 25.07 52.07 4.16 0.04 6.759 0.089   2.47

AT - aterro 61,506,000          

RO - rolado 1,159,400            

LT - laterita 86,838,504          

FL - filito 565,317,457        

FD - Filito Dolomítico 481,492,106        

IN - intrusiva 108,430,772        

DO - dolomito 4,742,795,255    

QT - quartzito 1,282,828,981    

MP - Minas Piracicaba 1,356,706,796    

XI - xisto 266,507,514        

CG - Canga

ESTÉREIS

COBERTURAS

tipos LITOTIPOS classe toneladas G1 % G2 % G3 % Fegl % ALGL % MNGL % PFGL % PGL % SIGL %

medida 21,164,161          83.85 10.38 5.77    68.21    0.53        0.04           0.454      0.039   1.28       

indicada 6,556,860            82.43 11.07 6.50    68.26    0.57        0.04           0.510      0.039   1.10       

inferida 201,480                76.32 14.46 9.22    67.65    0.60        0.04           0.505      0.039   1.91       

potencial 21,593,401          82.05 7.75    3.07    63.86    0.42        0.03           0.362      0.035   0.55       

total 49,515,901          82.85 9.34 4.70 66.32 0.49 0.04 0.422 0.037   0.94

medida 36,331,040          16.81 34.10 49.09 66.80    0.81        0.23           0.903 0.042   2.22       

indicada 18,210,740          16.57 32.65 50.78 66.81    0.88        0.23           0.969 0.041   2.05       

inferida 1,056,210            23.41 32.26 44.34 64.99    0.85        0.24           2.020 0.060   3.49       

potencial 5,071,100            14.24 30.15 51.09 64.06    0.66        0.23           0.682 0.035   2.01       

total 60,669,090          16.64 33.30 49.68 66.54 0.82 0.23 0.924 0.042   2.17

medida 18,736,531          31.61 28.58 39.82 63.34    1.40        0.16           5.334 0.072   2.19       

indicada 8,627,550            26.41 28.62 44.97 63.71    1.66        0.28           4.539 0.081   2.02       

inferida 1,362,780            19.63 35.49 44.88 64.78    1.37        0.60           3.162 0.054   1.88       

potencial 57,630                  -      -      -      -        -          -             -          -        -         

total 28,784,491          29.42 28.86 41.52 63.40 1.47 0.21 4.982 0.074   2.12

medida 76,231,731          39.06 26.16 34.78 66.34    0.88        0.16           1.868 0.049   1.95       

indicada 33,395,151          32.04 27.37 40.58 66.29    1.02        0.20           1.801 0.051   1.86       

inferida 2,620,470            25.51 32.57 41.92 65.09    1.10        0.41           2.498 0.055   2.53       

potencial 26,722,131          69.00 11.99 12.18 63.76    0.46        0.07           0.422 0.035   0.82       

total 138,969,483        42.88 23.85 31.96 65.81 0.84 0.16 1.586 0.047   1.72

HEMATITAS

TOTAL -  hematitas

HC  -  hematita compacta

HF  -  hematita friável

HAL - hematita aluminosa
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Tabela 14 – Recursos de itabiritos 

 

 

5.1.4 Definição de tipos de minério 

 

A definição dos tipos de minérios foi baseada nas rotas de processo estudadas nas Instalações 

de Tratamento de Minério (ITM) pela Gerência de Processo do Complexo Pico (relatórios 

“RT GADMF N0094_ITMS_Rev 03” referente a ITM S e “RT GADMF N0137_Auditoria de 

Reserva 2011_Mina do Pico_Rev 01” referente as ITM A,B,D e I). Considerou-se também a 

definição litológica, a classificação de recurso, os teores globais e as faixas granulométricas 

dos blocos para esta definição. Foi criada a variável TIPON e a classificação final é a indicada 

na tabela 15. 

 

 

 

 

tipos LITOTIPOS classe toneladas G1 % G2 % G3 % Fegl % ALGL % MNGL % PFGL % PGL % SIGL %

medida 34,475,160          19.95 28.30 51.75 55.69    1.02        0.10           1.982 0.047   16.99    

indicada 12,712,560          19.16 28.13 52.72 56.14    1.03        0.10           2.001 0.044   16.33    

inferida 993,600                19.60 27.08 53.32 56.41    0.96        0.08           1.416 0.036   16.66    

potencial 339,480                15.42 31.71 52.87 55.09    0.77        0.11           0.653 0.030   19.29    

total 48,520,800          19.71 28.25 52.04 55.82 1.02 0.10 1.966 0.046   16.83

medida 548,392,500        24.90 23.50 51.60 42.61    0.80        0.16           1.653 0.041   36.21    

indicada 446,507,500        24.26 22.95 52.79 41.99    0.81        0.19           1.678 0.041   37.02    

inferida 431,792,500        23.01 22.46 54.53 40.69    0.84        0.15           1.726 0.042   38.84    

potencial 105,272,500        2.84    3.48    7.40    6.15      0.09        0.01           0.071 0.003   4.72       

total 1,531,965,000    22.67 21.67 49.73 39.38 0.76 0.16 1.572 0.039   35.02

medida 154,132,477        37.92 27.03 35.05 56.15    2.02        0.09           7.224 0.088   10.09    

indicada 61,900,799          35.77 27.99 36.24 56.59    2.36        0.10           7.414 0.097   8.81       

inferida 21,880,320          33.46 28.23 38.30 55.58    2.43        0.09           7.255 0.104   10.30    

potencial 972,800                

total 238,886,395        36.80 27.28 35.51 55.98 2.14 0.09 7.247 0.092   9.73

medida 124,149,757        36.69 23.29 40.02 49.58    1.32        0.11           4.143 0.065   23.29    

indicada 68,715,518          33.82 23.28 42.90 50.19    1.46        0.11           4.097 0.068   22.26    

inferida 39,247,359          30.75 23.52 45.73 49.16    1.65        0.12           4.103 0.073   23.65    

potencial 6,860,800            

total 238,973,435        33.84 22.65 40.64 48.26 1.38 0.11 4.004 0.066   22.39

medida 19,277,049          26.69 29.03 44.28 45.05    1.83        5.34           5.011 0.097   21.08    

indicada 16,771,949          20.35 26.87 52.78 45.04    2.03        4.95           4.566 0.105   21.75    

inferida 3,134,900            19.21 25.52 55.28 44.36    1.96        4.63           4.642 0.111   23.09    

potencial 361,900                

total 39,545,798          23.16 27.57 48.35 44.58 1.91 5.07 4.747 0.101   21.33

medida 185,707,518        65.64 14.14 20.22 40.77    0.43        0.09           1.596 0.038   39.36    

indicada 237,375,357        65.31 14.86 19.83 40.85    0.44        0.11           1.464 0.038   39.38    

inferida 1,074,001,587    63.52 15.05 21.43 39.47    0.43        0.16           1.416 0.038   41.31    

potencial 3,643,841,234    0.64    0.07    0.10    0.34      0.00        0.00           0.002 0.000   0.32       

total 5,140,925,695    19.11 4.39 6.19 11.84 0.13 0.04 0.422 0.011   12.10

medida 1,066,134,461    35.12 22.61 42.26 45.53    1.00        0.22           2.810 0.051   30.58    

indicada 843,983,683        37.27 21.23 41.50 43.68    0.90        0.25           2.297 0.048   33.80    

inferida 1,571,050,265    51.03 17.51 31.46 40.29    0.60        0.16           1.656 0.041   39.70    

potencial 3,757,648,714    0.70    0.17    0.31    0.50      0.00        0.00           0.004 0.000   0.44       

total 7,238,817,123    20.96 9.69 18.05 20.80 0.39 0.10 1.043 0.022   17.29

TOTAL -  itabiritos

IA   -   itabirito Anfibolítico

IAL  -  itabirito Aluminoso

IMN - itabirito Manganesífero

IC   -   itabirito Compacto

ITABIRITOS

IFR   -  itabirito friável rico

IF    -   itabirito friável
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Tabela 15 – Classificação dos tipos de minério 

 

 

Os teores de cortes aplicados foram obtidos pela técnica de parametrização de recursos em 

função das principais variáveis granuloquímicas que interferem na aceitação dos produtos 

desejados. A tabela 16 apresenta os resultados das parametrizações realizadas do ferro global 

para a planta de processo ITMI e a tabela 17 para a planta de processo ITMS. 

 

Tabela 16 – Parametrização do ferro global – ITMI 

 

 

Tabela 17 – Parametrização do ferro global – ITMS 

 

 

As recuperações de produtos e os teores de ferro por faixa granulométrica foram 

implementados baseando-se nos fluxogramas de processo e nos balanços de massas 

simplificados para as plantas de beneficiamento de itabirito do Complexo Pico. Além disto, 

conceitualmente, é planejado o aproveitamento das hematitas remanescentes em uma planta a 

seco com pequena escala de produção anual. 

 

TIPON DESCRIÇÃO

1 Itabiritos Friáveis e Semicompactos separados por corte para a alimentação da ITMI (Recurso Medido e Indicado)

2 Itabiritos Friáveis e Semicompactos separados por corte para a alimentação da ITMS (Recurso Medido e Indicado)

3 Estéril Formação Ferrífera Estimada

4 Estéril Formação Ferrífera Não Estimada

5 Estéril Franco

6 Hematitas (Recurso Medido e Indicado)

7 Itabiritos Compactos ( Recurso Medido e Indicado)

13 Itabiritos Friáveis e Semi compactos da ITMI (Recurso Inferido)

23 Itabiritos Friáveis e Semi compactos da ITMS (Recurso Inferido)

63 Hematitas (Recurso Inferido)

73 Itabiritos Compactos (Recurso Inferido)

Litologias Granulometria Corte FEGL FEGL % SIGL % ALGL % PGL % MNGL % PFGL %

Friável (G1 < 25%) 54% 56.13 13.22 2.18 0.069 0.126 3.88

Médio (G1 > 25%) 61% 61.28 5.63 2.5 0.053 0.044 3.66

Friável (G1 < 25%) 48% 48.74 27.38 0.88 0.043 0.079 1.8

Médio (G1 > 25%) 51% 51.49 22.08 0.92 0.037 0.189 2.92

Friável (G1 < 25%) 56% 57.43 6.29 2.58 0.11 3.183 4.05

Médio (G1 > 25%) 53% 55.4 7.16 2.44 0.132 3.614 5.73

Itabirito Friável Rico 55.88 16.72 1.03 0.046 0.098 1.97

Itabirito Aluminoso

Itabirito Friável

Itabirito Manganesífero

sem corte

Litologias Granulometria Corte FEGL FEGL % SIGL % ALGL % PGL % MNGL % PFGL %

Friável (G1 < 25%) 30% 48.93 23.46 2.000 0.080 0.126 3.99

Médio (G1 > 25%) 55% 56.81 12.55 1.615 0.064 0.097 4.21

Friável (G1 < 25%) 28% 42.16 36.91 0.861 0.039 0.175 1.46

Médio (G1 > 25%) 26% 42.51 36.24 0.746 0.043 0.173 1.87

Friável (G1 < 25%) 55% 56.70 6.87 2.398 0.110 3.602 4.21

Médio (G1 > 25%) 51% 53.90 10.42 2.313 0.120 3.168 5.26
Itabirito Manganesífero

Itabirito Aluminoso

Itabirito Friável
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Para a geração de produtos a serem utilizadas na função benefício considerou somente as 

ITMs I, S e a seco. As rotas e as equações matemáticas implementadas por usina são 

apresentadas nas tabelas 18, 19 e 20. 

 

A usina de beneficiamento ITMI é alimentada por Itabiritos friáveis e médios para a produção 

de Sinter Feed e Pellet Feed Fine (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Fatores de processo da usina de beneficiamento ITMI 

 

 

A usina de beneficiamento ITM a seco é alimentada pelas hematitas remanescentes do 

processo e a produção é de Sinter Feed com recuperação de 100% (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Fatores de processo da usina de beneficiamento ITM a seco 

 

A usina de beneficiamento ITMS será alimentada pelos itabiritos friáveis e médios 

remanescentes e abaixo do corte da ITMI. A produção será de Pellet Feed Fine (Tabela 20).  

 

 

 

Planta ROM Variável Fórmula

Sinter Feed  ( tonnes  = MSF ) XINC*YINC*ZINC*DENSITY*0.82701*0.405440

Sinter Feed  (Ferro  = FESF) FE2*1.090982

Sinter Feed  (Sílica = SISF) SI2*0.4308431

Sinter Feed  (Alumina  = ALSF) AL2*1.0061458

Sinter Feed  (Fósforo  = PSF) P2*1.0486153

Sinter Feed  (Manganês  = MNSF) MN2*1.6798629

ITMI TIPON = 1 Sinter Feed  (Perda ao Fogo  = PFSF) PF2*1.065223

Pellet Feed Fine  ( tonnes  = MPFFi ) XINC*YINC*ZINC*DENSITY*0.82701*0.250029

Pellet Feed Fine  (Ferro = FEPFFi ) para Fe3 > 50% 67.2

Pellet Feed Fine  (Ferro = FEPFFi ) para Fe3 < 50% FE3*1.38

Pellet Feed Fine  (Sílica = SIPFFi ) SI3*0.076

Pellet Feed Fine  (Alumina = ALPFFi ) AL3*0.32

Pellet Feed Fine  (Fósforo = PPFFi ) P3*0.78

Pellet Feed Fine  (Manganês = MNPFFi ) MN3*1.02

Pellet Feed Fine  (Perda ao fogo = PFPFFi ) PF3*0.6

Planta ROM Variável Fórmula

Sinter Feed  ( tonnes  = MSF ) XINC*YINC*ZINC*DENSITY

Sinter Feed  (Ferro  = FESF) FEGL

Sinter Feed  (Sílica = SISF) SIGL

ITM  a Sêco TIPON = 6 Sinter Feed  (Alumina  = ALSF) ALGL

Sinter Feed  (Fósforo  = PSF) PGL

Sinter Feed  (Manganês  = MNSF) MNGL

Sinter Feed  (Perda ao Fogo  = PFSF) PFGL
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Tabela 20 – Fatores de processo da usina de beneficiamento ITMS 

 

 

5.1.5 Função benefício 

 

A receita de cada bloco do modelo geológico foi calculada no software de otimização Whittle, 

através das informações da massa de produto de ferro contido no bloco e o preço médio de 

venda. O preço de venda do produto representa a média comercializada no período de 2013 a 

2015 no mercado externo e foram fornecidas pela PLATTS IODEX. Foi considerado um teor 

médio de 62% de ferro. Na tabela 21 a linha amarela representa os preços de venda na base 

FOB nos portos do Brasil calculados com os ajustes para a qualidade tendo como base 62% 

de teor de Fe. Ainda falta, na fórmula de cálculo dos preços, o valor dos fretes médios anuais 

entre Brasil e China, visto que estas informações são consideradas restritas pela política 

interna da Vale. Mas no cálculo da função benefício que irá integrar as informações para 

Whittle, estes valores foram considerados na sua forma integral. 

Planta ROM Variável Fórmula

Pellet Feed Fine  ( tonnes = MPFFS )
XINC*YINC*ZINC*DENSITY*0.83191*(((FEGL*1.

0047-0.4393)-8.5)/(FEPFFS-8.5))

TIPON = 2

Pellet Feed Fine  ( Ferro = FEPFFS )

(FEGL*1.4297+SIGL+PGL*2.2913+ALGL+MNGL*

1.2912+PFGL)-1.1592-(PPFFS*2.2913)-(ALPFFS)-

(MNPFFS*1.291200)

ITMS LITOA = IF Pellet Feed Fine  ( Sílica = SIPFFS ) 1.1592

G1< 25% Pellet Feed Fine  ( Alumina = ALPFFS ) ((ALGL*0.4583+0.0237)*0.6048+0.0835)

Pellet Feed Fine  ( Fósforo = PPFFS ) ((PGL*0.7289-0.0014)*1.1415+0.0108)

Pellet Feed Fine  ( Manganês = MNPFFS ) ((MNGL*0.7069-0.0003)*1.0704+0.0196)

Pellet Feed Fine  ( Perda ao fogo = PFPFFS ) ((PFGL*0.6553+0.2479)*1.0169+0.02998)

Pellet Feed Fine  ( tonnes = MPFFS )
XINC*YINC*ZINC*DENSITY*0.83191*(((FEGL*1.

0061-0.082)-8.5)/(FEPFFS-8.5))

TIPON = 2

Pellet Feed Fine  ( Ferro = FEPFFS )

(FEGL*1.4297+SIGL+PGL*2.2913+ALGL+MNGL*

1.2912+PFGL)-1.1592-(PPFFS*2.2913)-(ALPFFS)-

(MNPFFS*1.291200)

ITMS LITOA = IF Pellet Feed Fine  ( Sílica = SIPFFS ) 1.1592

G1> 25% Pellet Feed Fine  ( Alumina = ALPFFS ) ((ALGL*0.6422+0.0453)*0.5146+0.0903)

Pellet Feed Fine  ( Fósforo = PPFFS ) ((PGL*0.9195-0.0043)*1.0140+0.0189)

Pellet Feed Fine  ( Manganês = MNPFFS ) ((MNGL*0.9085-0.0115)*0.8492+0.0863)

Pellet Feed Fine  ( Perda ao fogo = PFPFFS ) ((PFGL*0.9103-0.2610)*1.0457+0.3264

Pellet Feed Fine  ( tonnes = MPFFS )
XINC*YINC*ZINC*DENSITY*0.61393*(((FEGL*1.

0946-4.4267)-8.5)/(FEPFFS-8.5))

TIPON = 2

Pellet Feed Fine  ( Ferro = FEPFFS )

(FEGL*1.4297+SIGL+PGL*2.2913+ALGL+MNGL*

1.2912+PFGL)-1.1944-(PPFFS*2.2913)-(ALPFFS)-

(MNPFFS*1.291200)

ITMS LITOA = IAL Pellet Feed Fine  ( Sílica = SIPFFS ) 1.7097

Pellet Feed Fine  ( Alumina = ALPFFS ) ((ALGL*0.5220+0.1493)*0.6841+0.1248)

Pellet Feed Fine  ( Fósforo = PPFFS ) ((PGL*0.2581-0.0492)*1.9090+0.0232)

Pellet Feed Fine  ( Manganês = MNPFFS ) ((MNGL*1.2686-0.0255)*1.0260+0.0095)

Pellet Feed Fine  ( Perda ao fogo = PFPFFS ) ((PFGL*0.7991-0.0097)*0.9536+0.8592
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Tabela 21 – Preço do produto – PLATTS IODEX 

 

 

Foram calculados também os bônus e os deméritos referentes aos teores de ferro, de  alumina 

e de sílica nos materiais produzidos, de acordo com os contratos estabelecidos com os 

clientes. Em relação aos custos, foram utilizados os dados referentes a todo o processo 

produtivo desde a lavra, passando pelo beneficiamento, transporte ferroviário e porto, Além 

destes valores foram incluídos os investimentos correntes, administrativos, dentre os quais 

overhead, impostos, royalties e CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais). A tabela 22 apresenta os custos de mina estimados para cada modelo e a 

tabela 23 apresenta, os demais custos unitários utilizados. Os valores reais foram substituídos 

por letras, pois são considerados informações restritas pela política interna da empresa. Nos 

cálculos de avaliação das reservas foram considerados os valores reais. 

 

Tabela 22 – Custos unitários de mina 

 

 

O impacto da mão de obra na operação do minerador contínuo de superfície foi estimada 

numa diminuição de 30%, 20% em serviços auxiliares e 20% distribuído nas operações de 

escavadeiras, perfuratrizes, desmonte e equipamentos auxiliares (infraestrutura). 

 

2013 2014 2015

Platts IODEX ( 62% Fe CFR China) (US$/dmt) 135.19    96.70      55.50      

Diferencial 1%Fe (US$/dmt) 2.35        1.77        1.04        

Frete Brasil - China (US$/wmt)

Sistema Complexo Umidade Fe% 2013 2014 2015 MÉDIA

 Sul Pico 9.1% 62.0        122.91   87.91      50.46      87.09      

Preço Médio de Venda do Produto - data final do exercício: 31 de Dezembro  (US$/wmt) 

Descrição Unidade Mod. Original Mod. Projeto

Staff US$ / t mov A A

G&A US$ / t mov B B

Mão de Obra US$ / t mov C 0.7 * C

Escavação e Carreg. US$ / t mov D 5.38 * D

Tranporte US$ / t mov E E

Perfuração US$ / t mov F

Detonação US$ / t mov G

Serviços auxiliares US$ / t mov H 0.8 * H

Drenagem US$ / t mov I I

Outros Custos US$ / t mov J 0.8 * J

Total US$ / t mov K 1.35 * K

Custos de Mina
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Adotou-se para o estudo, o minerador contínuo superfície, modelo 4200 SM da Wirtgen. Para 

este equipamento, adotou-se um custo unitário que corresponde a 5.38 vezes o valor atual do 

custo unitário de escavação e de carregamento na Mina do Pico. Este custo foi estimado pelo 

fabricante do equipamento. Este valor baseou-se em um estudo feito em agosto de 2015  

denominado “Parecer Técnico Surface Miner” cujo escopo era a análise do uso deste 

equipamento na lavra de áreas próximas às cavidades naturais subterrâneas em Serra Norte, 

Pará. Sem o uso de explosivos em  áreas vizinhas, assegura-se a integridade destas cavidades 

naturais. Considerou-se uma produtividade de 1.394 t/hora no material a ser cortado. Verifica-

se que o somatório dos custos unitários de mina, atinge um valor 1.35 vezes maior quando 

considera-se o uso do Minerador Contínuo de Superfície na lavra e não os equipamentos 

tradicionais. Foram descontados os custos das britagens primárias nas respectivas usinas de 

beneficiamento, uma vez que o tambor de corte dos mineradores contínuos já efetua esta 

primeira cominuição do material. 

 

Tabela 23 – Custos unitários de processo e outros 

 

 

5.1.6 Manipulação dos modelos de blocos 

 

O modelo de blocos original da Mina Galinheiro, descrito no capítulo 4.2.1, em formato *.csv  

foi importado para o software Vulcan 9.00 64-bit. Todos blocos foram sub blocados para as 

dimensões mínimas de 10 x 10 x 10 (modgal_10x10x10.bmf), mantendo-se os atributos dos 

blocos, os mesmos do modelo original. A Figura 38, ilustra as litologias presentes na cota 

Custos Totais Unidade Mod. Original Mod.Projeto

Mina US$/ton mov K 1.35 * K

Fechamento de Mina US$/ton mov L L

Beneficiamento ITMI US$/ton ROM M 0.92 * M

Beneficiamento ITMS US$/ton produto N 0.98 * N

Bebeficiamento ITM a Seco US$/ton produto O 0.89 * O

Embarque TFA (ITMI & ITMS) US$/ton produto P P

Embarque TFA (ITM a Seco) US$/ton produto Q Q

Ferrovia US$/ton produto R R

Porto US$/ton produto S S

Royalties/CFEM US$/ton produto T T

Overhead/Administrativo US$/ton produto U U

Investimento Corrente US$/ton produto V V
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1290 no modelo sub blocado.  As dimensões dos blocos podem ser observadas no detalhe da 

figura. 

 

Figura 38 - Modelo de blocos Galinheiro 10 x 10 x 10 – litologias nível 1290 

 

Esse novo modelo (modgal_10x10x10.bmf) apresenta um total de  6.560.173 blocos, ou seja, 

67% a mais em número de blocos quando comparado ao modelo original. Este modelo sub 

blocado foi considerado como o modelo pixel de acordo com a metodologia proposta para 

estudo do caso. 

 

Considerou-se como modelo projeto, para o uso do minerador contínuo, um modelo com 

blocos de dimensões mínimas operacionais de 200 m de comprimento, 60 m de largura e 10 m 

de altura. Este modelo modgal_200x60x10.bmf foi também criado no Vulcan. A figura 39 

ilustra a sobreposição deste modelo com o modelo pixel, onde o novo bloco (contorno verde) 

engloba várias litologias diferentes.  

 

 

Figura 39 - Dimensão dos blocos do modelo projeto - minerador contínuo de superfície 

200 m

60 m
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Estas são as mínimas dimensões para a operação do MCS com carregamento lateral de 

caminhão. A altura dos blocos do modelo, a priori, deveria ser em torno de 0,5 m, que é a 

profundidade de corte média para estes equipamentos, mas como a informação das variáveis 

não muda em z, pois esta é a altura do bloco também no modelo pixel, resolveu-se manter a 

altura em 10 m, Desta forma, evita-se, também, um modelo de blocos extremamente grande 

para a avaliação preliminar que se pretende. 

 

Como se tem a variável tipon, que caracteriza os produtos a serem gerados, no modelo pixel, 

e como essa variável aglutina diversas litologias que simplificam o modelo, considerou-se, no 

novo modelo do projeto, a criação de novas variáveis de tonelagem e de qualidade que irão 

gerar os produtos. A figura 40 ilustra a variável tipon no modelo 10 x10 x10 na cota 1290 m. 

 

 

Figura 40 - Modelo de blocos Galinheiro sub blocado 10x10x10 - variável tipon -  nível 1290 m 

 

A Figura 41 ilustra como as novas variáveis de tipon foram calculadas no novo modelo. O 

bloco vermelho em destaque do novo modelo agrupa as rochas que darão origem aos produtos 

tipon 2, 23 e 73 que correspondem respectivamente, aos itabiritos friáveis e semi compactos 

(medidos e indicados) que irão alimentar a ITMS, os itabiritos friáveis (inferidos) e os 

itabiritos compactos (inferidos). Os dois últimos serão considerados como material estéril, 

pois não alimentarão as usinas de processamento. Os blocos do novo modelo apresentarão 

portanto as variáveis de massa e de qualidade desses três valores percentualmente distribuídos 

no volume total do bloco.  
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Figura 41 - Sobreposição dos blocos pixel e  blocos do projeto - variável tipon -  nível 1290 

 

A tabela 24 apresenta a criação das variáveis necessárias no modelo pixel. 

 

Tabela 24 – Novas variáveis – modelo pixel 10 x 10 x 10 

 

 

A tabela 25 apresenta os critérios adotados para o cálculo das variáveis criadas no modelo 

projeto a fim de reproduzirem o mais fielmente possível as informações das variáveis do 

modelo pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Descrição Planta ROM para Tipon

tonne_itmi tonelagem dos itabiritos friáveis e semi compactos ITMI sinter & pellet feed fine 1

tonne_itmip tonelagem dos itabiritos friáveis e semi compactos ITMI pellet feed fine 1

tonne_itmis tonelagem dos itabiritos friáveis e semi compactos ITMI sinter feed 1

tonne_itms tonelagem dos itabiritos friáveis e semi compactos ITMS pellet feed fine 2

tonne_itmd tonelagem das hematitas ITM a seco sinter feed 6

tonne_waste tonelagem material estéril 
3,4,5,7,13

,23,63,73

fegl_s teor de ferro global ITMS sinter feed 2

fegl_d teor de ferro global ITM a seco sinter feed 6

rec_itmip recuperação metálica ITMI pellet feed fine 1

rec_itmis recuperação metálica ITMI sinter feed 1

rec_itms recuperação metálica ITMS pellet feed fine 2

bon_pel_itmi bonus/penalidades ITMI pellet feed fine 1

bon_pel_itms bonus/penalidades ITMS pellet feed fine 2

bon_sin_itmd bonus/penalidades ITM a seco sinter feed 6

bon_sin_itmi bonus/penalidades ITMI sinter feed 1
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Tabela 25 – Variáveis do modelo projeto – 200 x 60 x 10. 

 

 

Os dois modelos devem possuir o mais próximo possível os valores das massas e das 

qualidades que irão gerar os produtos. A tabela 26 mostra a comparação da cubagem entre os 

dois modelos onde pode-se observar que a fidelidade dos dados foram mantidas no modelo 

projeto (200 m x 60 m x10 m) para se avaliar a jazida para o uso do minerador contínuo de 

superfície. 

 

Tabela 26 –  Comparação entre o modelo pixel e o modelo projeto 

 

Variáveis Modelo de Projeto Variáveis Modelo Pixel

tonne_itmi tonelagem total  dos blocos ITMI contidos

tonne_itmip tonelagem total dos blocos ITMIP contidos

tonne_itmis tonelagem total dos blocos ITIMS contidos

tonne_itms tonelagem total dos blocos ITMS contidos

tonne_itmd tonelagem total dos blocos ITMD contidos

tonne_waste tonelagem total dos blocos WASTE contidos

fe2 média ponderada de fe2  dos blocos contidos

fe3 média ponderada de fe3  dos blocos contidos

fegl_s média ponderada de fegl_s  dos blocos contidos

fegl_d média ponderada de fegl_d dos blocos contidos

geotec variável dominante nos  blocos contidos

rec_itmip média ponderada dos blocos contidos

rec_itmis média ponderada dos blocos contidos

rec_itms média ponderada dos blocos contidos

bon_pel_itmi média ponderada dos blocos contidos

bon_pel_itms média ponderada dos blocos contidos

bon_sin_itmd média ponderada dos blocos contidos

bon_sin_itmi média ponderada dos blocos contidos

TIPON Modelo Pixel Modelo Projeto

A B (A-B)/A

Toneladas ITMI Sinter Feed 21,811,755           21,811,755           0.0%

Toneladas ITMI Pellet Feed 42,088,715           42,088,715           0.0%

Toneladas ITMS Pellet Feed 1,027,207,870     1,027,207,870     0.0%

Toneladas ITMD Sinter Feed 109,626,880         109,626,880        0.0%

Fe2 58.92 59.24 -0.6%

Fe3 49.04 49.19 -0.3%

Fegl_s 42.71 42.90 -0.4%

Feg_d 66.33 65.69 1.0%

bon_sin_ITMI 7.17 7.21 -0.5%

bon_pel_ITMI 9.17 9.22 -0.5%

bon_pel_ITMS 20.28 20.13 0.7%

bon_sin_ITMD 14.61 14.61 0.0%

rec_sinter_ITMI 0.37 0.37 0.0%

rec_pellet_ITMI 0.27 0.27 0.1%

rec_pellet_ITMS 0.74 0.74 0.0%
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5.2 Resultados e discussões 

 

Para se constatar a exequibilidade do uso do minerador contínuo na Mina Galinheiro, tanto o 

Modelo de blocos Original quanto o Modelo de blocos do Projeto foram importados para o 

software Geovia Whittle 4.5.5 a fim de serem otimizados com todas as informações 

econômicas, de processo e os parâmetros geotécnicos anteriormente descritos. Este aplicativo 

tem como base o algoritmo de Lerchs & Grosmann para determinação das cavas finais. 

 

 Adotou-se o critério de maximização do Valor Presente Líquido Operacional (VPLO) da 

mina. No cálculo do VPLO não foram considerados, inicialmente, os valores dos 

investimentos em equipamentos e outras estruturas (CAPEX), entram na função apenas os 

valores de OPEX e a receita dos produtos. Após as etapas de sequenciamento e do 

dimensionamento dos equipamentos, retornou-se ao Whittle onde foram alimentados então os 

valores de desembolso de CAPEX dos equipamentos a serem utilizados em cada caso. Com 

isto então chega-se ao real Valor Presente Líquido (VPL) de cada cenário onde a comparação 

dos valores finais determina o melhor cenário a ser adotado. 

 

5.2.1 Otimização das cavas 

 

 O primeiro resultado da otimização de cavas no Whittle é uma família de cavas aninhadas e 

geradas com pequenos percentuais do preço até a última cava, ou seja, a que suporte 100% do 

preço do produto. E dentro de critérios específicos é escolhida uma das cavas desta família 

como cava final, para cada caso. Dentro da família das cavas aninhadas foi escolhida a 

primeira cava que atinge o valor de 99% do valor do VPLO da última cava. O processo foi 

repetido para ambos modelos. O primeiro modelo a ser rodado no Whittle foi o modelo 

original (Tabela 27 e Figura 42). E, para o modelo projeto (Tabela 28 e Figura 43). 
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Tabela 27 – Escolha da cava final no modelo original 

 

 

 

Figura 42 – Gráfico de Pit by Pit – modelo original 

 

 

 

 

 

 

Pit Minério Estéril VPLO

toneladas toneladas 106 US$

1 5,578,363         379,117            356          0.07

2 25,389,636       17,026,834       1,330       0.67

3 68,625,577       62,310,913       3,079       0.91

4 84,611,787       76,177,973       3,550       0.90

5 97,012,438       88,479,542       3,877       0.91

6 102,760,562     95,910,678       4,014       0.93

7 116,698,033     107,980,567     4,297       0.93

8 143,731,598     127,812,862     4,764       0.89

9 219,572,184     165,378,916     5,759       0.75

10 353,427,714     228,354,386     6,894       0.65

11 491,023,797     313,085,393     7,588       0.64

12 616,534,132     410,276,888     7,988       0.67

13 715,627,570     500,443,850     8,212       0.70

14 943,320,095     810,925,405     8,565       0.86

15 1,009,995,989 907,139,151     8,638       0.90

16 1,060,074,916 985,572,594     8,684       0.93

17 1,079,110,615 1,025,278,275 8,700       0.95

18 1,092,986,260 1,057,901,740 8,711       0.97

19 1,111,573,390 1,106,458,120 8,725       1.00

84 1,164,473,985 1,418,677,535 8,742       1.22

85 1,164,496,485 1,419,309,335 8,742       1.22

86 1,164,511,485 1,419,665,935 8,742       1.22

87 1,164,606,485 1,421,670,655 8,742       1.22

88 1,164,665,131 1,423,097,589 8,742       1.22

89 1,164,730,131 1,424,724,519 8,742       1.22

90 1,164,745,131 1,425,059,609 8,742       1.22

91 1,164,757,631 1,425,349,309 8,742       1.22

...
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Tabela 28 – Escolha da cava final para o modelo projeto 

 

 

 

 

Figura 43 – Gráfico de Pit by Pit – modelo projeto 

 

A tabela 29 sintetiza os resultados para ambos modelos. A reserva do modelo  projeto (200 x 

60 x 10) apresenta uma relação estéril/minério 25% maior que a do modelo original. Esta 

Pit Minério Estéril VPLO

toneladas toneladas 106 US$

1 64,651,250       71,629,210       2,663      1.11

2 77,816,241       83,239,769       2,982      1.07

3 92,816,157       95,046,573       3,322      1.02

4 105,885,281     112,006,339     3,585      1.06

5 151,842,109     151,303,871     4,307      1.00

6 230,571,729     193,860,991     5,206      0.84

7 292,467,988     236,410,862     5,735      0.81

8 397,394,289     313,968,251     6,368      0.79

9 479,745,904     382,554,086     6,704      0.80

10 580,878,127     495,469,593     7,003      0.85

11 652,417,786     584,040,684     7,164      0.90

12 706,576,667     672,690,343     7,264      0.95

13 754,262,930     761,576,430     7,339      1.01

14 781,990,000     812,351,660     7,377      1.04

15 876,489,901    1,041,063,939 7,490      1.19

16 900,252,937     1,096,460,353 7,514      1.22

17 910,577,155     1,124,675,295 7,524      1.24

18 930,868,912     1,183,935,908 7,540      1.27

19 941,845,633     1,220,611,847 7,549      1.30

78 1,035,449,489 1,823,987,421 7,571      1.76

79 1,035,624,489 1,826,738,441 7,571      1.76

80 1,035,664,489 1,827,476,051 7,571      1.76

81 1,035,826,989 1,830,792,071 7,570      1.77

82 1,035,974,489 1,833,139,501 7,570      1.77

83 1,036,026,989 1,834,093,181 7,570      1.77

84 1,036,161,803 1,836,688,317 7,570      1.77

85 1,036,311,803 1,839,521,427 7,570      1.78
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quantidade maior de estéril reduz em 14.5% a quantidade minério na reserva o que resulta, em 

menor quantidade de produto. Tem-se portanto uma redução de 14%  no VPLO do cenário 

com o uso do minerador contínuo. A Figura 44 ilustra o perfil das duas cavas escolhidas, o 

contorno verde (cava modelo projeto) quando comparado com o contorno vermelho (cava 

modelo original), mostra o adicional de estéril que é incorporado na lavra do bloco bem como 

os blocos não lavrados em função do custo adicional incorporado pelo estéril. 

 

Tabela 29 – Comparação entre as cavas finais do modelo original e do modelo projeto 

 

 

 

Figura 44 - Perfil com as  cavas escolhidas 

Modelo Original Modelo Projeto (B-A)/A

A B %

VPLO 106 US$ 9,370.89                8,025.61            -14.4%

Minério t 1,025,278,275      876,489,900      -14.5%

Estéril t 1,079,110,615      1,041,063,938   -3.5%

E/M t/t 0.95 1.19 25.0%

ITMIS t 12,874,230            12,404,999        -3.6%

ITMIP t 24,423,313            23,837,151        -2.4%

ITMS t 935,468,131         750,556,440      -19.8%

ITM SECO t 106,344,938         89,691,310        -15.7%

FE2 % 61.41 61.08 -0.5%

FE3 % 51.22 50.93 -0.6%

FEGS % 43.07 43.00 -0.1%

FEGD % 66.32 66.52 0.3%

descrição unidade

Cava Final

Cava Modelo Original

Cava Modelo de Projeto
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5.2.2 Sequenciamento de lavra 

 

Como trata-se de um estudo preliminar de avaliação de mina com a finalidade de comparação 

do uso de equipamentos, não foram desenhadas as cavas operacionalizadas. Não foi 

considerado também nenhum fator de diluição para os dois cenários. Para tal comparação, 

estabeleceu-se a mesma escala de produção ROM ( Run of Mine ) para os dois cenários. A 

escala de produção adotada da Mina Galinheiro refere-se ao estudo de reservas de 2013 do 

Complexo Pico ( Relatório de Reservas Itabiritos Pico 24set13 r02.pdf). 

 

Os sequenciamentos foram gerados no Whittle e estão representados nas tabelas 30 e 31 e nas 

figuras 45 e 46 para os modelos original e de projeto, respectivamente. As tabelas 30 e 31 

apresentam o total de minério que alimentam as plantas, a quantidade de tipo de minério 

destinado a cada planta de processo com os seus respectivos teores de ferro, bem como a 

quantidade de estéril gerado ano a ano. Nos diagramas das figuras 45 e 46 foram  plotadas as 

somas do minério e do estéril no eixo principal e no eixo secundário  a relação estéril/minério.  

 

O modelo original apresenta uma reserva com vida útil de 28 anos e o segundo uma vida útil 

de 24 anos. No modelo projeto com o uso do minerador contínuo nota-se maior 

movimentação de estéril nos primeiros anos de lavra, o que vai causar grande impacto no 

fluxo de caixa deste projeto. No modelo original com o uso dos equipamentos tradicionais há 

uma melhor distribuição na movimentação de estéril ano a ano. A Figura 47 ilustra a 

movimentação do estéril em ambos sequenciamentos. 
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Tabela 30 –  Sequenciamento de lavra – modelo original 

 

 

 

Figura 45 – Gráfico de sequenciamento de lavra – modelo original 

 

 

 

 

 

ano Minério ITMIS ITMIP ITMS ITM a seco Fe 2 Fe 3 Fegl_s Fegl_d Estéril E/M

( t ) ( t ) ( t ) ( t ) ( t ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( t )

1 8,000,000         169,425       312,358       5,079,175      2,439,042      61.05 49.98 45.46 63.71 19,241,048        2.41

2 18,000,000       240,617       469,742       8,159,294      9,130,348      60.65 52.42 46.30 63.91 31,485,829        1.75

3 25,000,000       248,797       509,659       14,990,039    9,251,505      60.19 52.50 46.13 65.38 36,229,324        1.45

4 27,000,000       440,281       945,530       18,740,761    6,873,427      61.08 51.20 45.88 66.48 36,108,992        1.34

5 34,000,000       636,876       1,175,331    25,714,858    6,472,934      60.51 50.89 45.46 66.34 45,885,752        1.35

6 34,000,000       774,728       1,430,512    26,687,941    5,106,819      60.74 51.10 45.30 66.39 46,211,147        1.36

7 34,000,001       810,377       1,532,103    26,518,401    5,139,120      60.41 50.66 45.49 66.36 42,638,817        1.25

8 34,000,000       817,175       1,504,366    26,833,388    4,845,071      60.55 50.36 45.62 66.57 42,149,669        1.24

9 34,000,000       835,985       1,578,004    26,657,937    4,928,074      61.08 50.56 45.50 66.74 43,815,302        1.29

10 34,000,000       731,056       1,440,380    26,909,394    4,919,171      61.47 51.06 45.25 66.94 46,434,668        1.37

11 33,999,998       544,826       1,058,246    27,735,420    4,661,507      61.44 51.48 45.07 67.06 44,302,114        1.30

12 34,000,000       414,901       807,464       28,493,642    4,283,992      61.28 51.62 44.85 67.02 40,989,535        1.21

13 34,000,001       371,410       728,969       29,271,817    3,627,805      61.17 51.58 44.74 67.03 38,906,899        1.14

14 34,000,002       343,127       657,868       29,929,235    3,069,772      61.45 51.31 44.59 67.06 38,396,818        1.13

15 34,000,001       315,090       591,375       30,395,628    2,697,907      61.65 51.02 44.34 67.01 37,276,083        1.10

16 33,999,999       323,735       605,958       30,662,445    2,407,861      61.31 51.15 44.19 66.94 34,044,188        1.00

17 34,000,002       361,545       677,799       30,697,367    2,263,290      61.17 51.54 44.23 66.94 30,310,383        0.89

18 46,999,999       554,231       1,057,230    42,422,237    2,966,301      60.92 51.91 44.08 66.88 43,000,963        0.91

19 47,000,000       565,428       1,037,858    43,053,997    2,342,718      60.73 52.07 43.85 66.91 41,359,293        0.88

20 47,000,001       535,349       948,701       43,463,557    2,052,393      61.40 52.21 43.41 66.91 38,676,271        0.82

21 47,000,002       572,293       1,012,848    43,589,506    1,825,355      61.70 51.83 43.13 66.68 36,972,970        0.79

22 46,999,998       482,396       901,792       43,726,490    1,889,321      61.31 51.23 42.61 66.91 35,933,920        0.76

23 61,999,999       548,065       1,105,144    58,192,664    2,154,126      60.86 50.80 41.68 66.89 44,538,843        0.72

24 62,000,001       520,610       1,020,091    58,449,646    2,009,654      61.36 51.04 40.93 66.89 39,489,810        0.64

25 62,000,001       317,513       598,859       58,953,597    2,130,031      61.87 51.11 40.48 66.93 37,653,546        0.61

26 62,000,001       231,398       411,902       58,973,092    2,383,608      62.67 51.16 39.82 66.65 29,468,379        0.48

27 62,000,000       147,211       275,758       59,587,112    1,989,919      63.55 50.97 38.26 66.73 19,783,002        0.32

28 14,110,609       19,785         27,466         11,579,491    2,483,867      64.27 48.86 37.53 66.94 3,974,710          0.28

total 1,079,110,615 12,874,230 24,423,313 935,468,131 106,344,938 61.41 51.26 43.25 66.71 1,025,278,275 0.95
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Tabela 31 – Sequenciamento de lavra – modelo projeto 

 

 

 

Figura 46 – Gráfico sequenciamento de lavra – modelo projeto 

 

 

Figura 47 – Movimentação de estéril – modelo original e modelo projeto 

ano Minério ITMIS ITMIP ITMS ITM a seco Fe 2 Fe 3 Fegl_s Fegl_d Estéril E/M

( t ) ( t ) ( t ) ( t ) ( t ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( t )

1 8,000,000      315,351       630,537       4,990,099      2,064,014    60.16 50.85 45.50 63.57 23,892,089       2.99

2 18,000,000   257,551       517,316       7,854,196      9,370,937    59.74 52.75 45.56 63.99 39,763,006       2.21

3 25,000,000   604,486       1,270,915    14,912,590    8,212,009    60.24 51.43 46.05 65.94 44,260,803       1.77

4 27,000,000   758,353       1,510,680    18,023,847    6,707,119    60.54 50.71 46.03 66.43 43,888,963       1.63

5 33,999,999   741,219       1,468,768    25,819,158    5,970,855    60.50 50.47 45.34 66.42 63,169,355       1.86

6 34,000,000   515,081       1,052,328    27,501,413    4,931,178    60.81 49.90 45.30 66.05 70,447,389       2.07

7 34,000,000   460,218       960,277       27,326,588    5,252,916    61.14 49.44 45.33 66.06 62,941,696       1.85

8 33,999,999   642,976       1,280,828    26,959,086    5,117,109    61.00 50.71 44.89 66.77 60,914,532       1.79

9 34,000,001   693,799       1,317,860    27,445,732    4,542,610    60.97 51.88 44.50 67.17 57,931,723       1.70

10 34,000,000   787,392       1,432,207    27,390,471    4,389,931    60.99 51.45 44.32 67.00 50,098,592       1.47

11 34,000,000   729,713       1,275,174    28,013,995    3,981,118    61.32 50.90 44.26 66.93 46,385,584       1.36

12 34,000,002   606,385       1,087,179    28,912,994    3,393,444    61.10 50.60 43.93 66.78 42,250,263       1.24

13 34,000,000   499,168       939,388       29,608,813    2,952,630    60.82 50.79 43.92 67.02 37,967,903       1.12

14 33,999,999   517,030       971,523       29,967,644    2,543,802    60.71 50.89 43.82 67.11 38,549,416       1.13

15 33,999,998   530,396       1,017,400    30,037,674    2,414,528    60.51 50.97 43.55 67.09 40,372,348       1.19

16 33,999,999   493,002       962,468       30,206,111    2,338,417    60.67 51.24 43.50 67.05 37,422,459       1.10

17 34,000,001   442,268       849,232       30,604,331    2,104,170    61.09 51.32 43.55 66.94 31,918,951       0.94

18 47,000,000   498,023       925,604       43,425,780    2,150,593    61.04 50.72 43.15 66.81 42,298,503       0.90

19 46,999,999   410,380       785,768       44,091,195    1,712,656    60.61 50.06 42.29 66.86 46,115,577       0.98

20 47,000,000   541,559       1,022,439    43,135,456    2,300,547    60.98 50.74 41.58 66.76 44,095,546       0.94

21 47,000,000   498,057       993,288       43,612,192    1,896,463    60.98 51.42 41.27 66.53 33,537,473       0.71

22 47,000,000   494,632       878,149       44,091,128    1,536,091    61.99 51.20 40.62 66.46 27,799,875       0.59

23 61,999,998   311,010       573,202       59,356,937    1,758,849    62.57 50.66 39.52 66.80 31,063,948       0.50

24 59,489,907   56,949         114,624       57,269,011    2,049,323    62.59 51.80 37.52 67.25 23,977,948       0.40

total 876,489,902 12,404,998 23,837,154 750,556,441 89,691,309 61.13 50.93 42.98 66.68 1,041,063,942 1.19
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Ao se comparar os sequenciamentos dos dois modelos nota-se que no modelo projeto  as 

frentes de lavra se apresentam mais agrupadas e mais uniformes, quando comparadas com as 

do modelo original. As figuras 48 e 49 apresentam as imagens em planta do sequenciamento 

de ambos modelos no ano 02. 

 

 

Figura 48 - Sequenciamento de lavra  ano 02  - modelo original 

 

 

Figura 49 - Sequenciamento de lavra ano 02 – modelo projeto 

 

A figura 50 apresenta em planta o sequenciamento de lavra no ano 05 sobrepondo-se o 

modelo original e o modelo projeto na mesma imagem. Pode-se observar que eles apresentam 

quase a mesma distribuição ou geometria, o que causa maior impacto é a geometria dos 

blocos do modelo projeto. 
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Figura 50 - Sobreposição dos dois modelos no ano 05 

 

5.2.3 Dimensionamento dos equipamentos 

 

A figura 51 mostra em planta os polígonos que indicam os limites das cavas finais dos dois 

modelos, o contorno em vermelho o Modelo Original ( uso de equipamentos tradicionais ) e 

contorno em verde o Modelo Projeto (uso de mineradores contínuos de superfície). A figura 

mostra, ainda, a posição das instalações de britagem ITMI, ITMS e ITMD ( ITM a seco) bem 

como a posição da pilha de estéril PDE Cianita. Com estes destinos de minério e de estéril 

foram calculadas as distâncias médias de transporte (dmt) para os dois modelos. 

 

 

Figura 51 - Cava final para os modelos original e de projeto   

modelo original

modelo projeto

PDE  
Cianita

ITM I

ITM D

ITM S

cava modelo original

cava modelo projeto
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As distâncias médias de transporte foram calculadas no software Vulcan 9.1.0 na ferramenta 

Haulage Profile que calcula a distância do centro de cada bloco para as coordenadas dos 

respectivos destinos. Dentro da cava há o incremento do percentual referente ao gradiente da 

rampa. Foi estimado, também, um adicional de 5% de outras movimentações (OM) em 

relação à movimentação total ano a ano. Adotou-se para esta movimentação uma dmt média 

de 1.000 m por ano (Tabelas 32 e 33). Os sequenciamentos dos dois modelos foram 

alimentados no software SGDEM (Sistema de Gerenciamento e Dimensionamento de 

Equipamentos de Mina), bem como todos os parâmetros necessários para o apropriado 

dimensionamento dos equipamentos. 

 

Tabela 32 – Massas e dmt´s – modelo original – lavra convencional 

 

 

Tabela 33 – Massas e dmt´s – modelo projeto – lavra com MCS 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8.00   18.00  25.00  27.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00   34.00   34.00   34.00 34.00 34.00 

19.24 31.49  36.23  36.11 45.89 46.21 42.64 42.15 43.82   46.43   44.30   40.99 38.91 38.40 

1.36   2.47    3.06    3.16   3.99   4.01   3.83   3.81   3.89     4.02     3.92     3.75   3.65   3.62   

28.60  51.96   64.29   66.26  83.88  84.22  80.47  79.96  81.71   84.46   82.22   78.74  76.55  76.02  

2.41    1.75     1.45     1.34    1.35    1.36    1.25    1.24    1.29      1.37      1.30      1.21    1.14    1.13    

3,371 2,899  3,017  2,999 2,935 2,807 2,871 2,847 2,835   2,829   2,782   2,823 2,789 2,772 

4,292 4,246  4,413  4,524 4,332 3,947 4,139 4,009 3,944   3,912   3,656   3,879 3,859 3,849 

1,000 1,000  1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   1,000   1,000   1,000 1,000 1,000 

3,878  3,625   3,707   3,735  3,607  3,346  3,454  3,372  3,342   3,337   3,168   3,286  3,248  3,232  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
34.00 34.00  34.00  47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 62.00   62.00   62.00   62.00 62.00 14.11 

37.28 34.04  30.31  43.00 41.36 38.68 36.97 35.93 44.54   39.49   37.65   29.47 19.78 3.97   

3.56   3.40    3.22    4.50   4.42   4.28   4.20   4.15   5.33     5.07     4.98     4.57   4.09   0.90   

74.84  71.45   67.53   94.50  92.78  89.96  88.17  87.08  111.87 106.56 104.64 96.04  85.87  18.99  

1.10    1.00     0.89     0.91    0.88    0.82    0.79    0.76    0.72      0.64      0.61      0.48    0.32    0.28    

2,764 2,694  2,755  3,600 3,800 3,783 3,880 3,766 3,950   3,960   3,953   3,925 3,947 3,947 

3,844 3,801  3,839  3,574 3,442 3,376 2,782 3,309 3,173   3,105   3,071   2,697 3,037 3,037 

1,000 1,000  1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   1,000   1,000   1,000 1,000 1,000 

3,218  3,141   3,158   3,464  3,507  3,475  3,283  3,446  3,500   3,502   3,495   3,409  3,597  3,616  

Massas e DMT's  -   Modelo Original  -  Lavra Convencional
Período

Minério (Mt)

Estéril (Mt)

OM (Mt)

Total (Mt)

REM (t/t)

DMT Minério (m)

DMT Estéril (m)

DMT OM (m)

DMT Total (m)

Período

DMT Estéril (m)

DMT OM (m)

DMT Total (m)

Minério (Mt)

Estéril (Mt)

OM (Mt)

Total (Mt)

REM (t/t)

DMT Minério (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.00    18.00  25.00  27.00  34.00  34.00   34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  

23.89  39.76  44.26  43.89  63.17  70.45   62.94  60.91  57.93  50.10  46.39  42.25  
0.64    1.16    1.39    1.42    1.94    2.09     1.94    1.90    1.84    1.68    1.61    1.53    

32.53   58.92   70.65   72.31   99.11   106.54 98.88   96.81   93.77   85.78   81.99   77.78   
2.99     2.21     1.77     1.63     1.86     2.07      1.85     1.79     1.70     1.47     1.36     1.24     

3,371  2,899  3,017  2,999  2,935  2,807   2,871  2,847  2,835  2,829  2,779  2,823  

4,292  4,246  4,413  4,524  4,332  3,947   4,139  4,009  3,944  3,912  3,634  3,879  

1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  

4,001   3,771   3,852   3,886   3,787   3,525   3,642   3,542   3,484   3,425   3,228   3,361   

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
34.00  34.00  34.00  34.00  34.00  47.00   47.00  47.00  47.00  47.00  62.00  59.49  

37.97  38.55  40.37  37.42  31.92  42.30   46.12  44.10  33.54  27.80  31.06  23.98  

1.44    1.45    1.49    1.43    1.32    1.79     1.86    1.82    1.61    1.50    1.86    1.67    

73.41   74.00   75.86   72.85   67.24   91.08   94.98   92.92   82.15   76.30   94.93   85.14   

1.12     1.13     1.19     1.10     0.94     0.90      0.98     0.94     0.71     0.59     0.50     0.40     

2,789  2,772  2,764  2,691  2,755  3,261   3,514  3,640  4,949  3,766  3,857  3,902  

3,859  3,849  3,844  3,803  3,839  3,574   3,442  3,376  2,686  3,309  3,173  3,105  

1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000   1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  

3,307   3,298   3,304   3,229   3,235   3,362   3,429   3,463   3,948   3,546   3,577   3,620   

Massas e DMT's - Modelo de Projeto - Lavra com Minerador Contínuo

Período

Periodo
Minério (Mt)
Estéril (Mt)

DMT Minério (m)

OM (Mt)

DMT Minério (m)

 REM (t/t)

DMT Total (m)

REM (t/t)

Minério (Mt)

Estéril (Mt)

OM (Mt)

DMT OM (m)

Total (Mt)

DMT Total (m)

DMT OM (m)

DMT Estéril (m)

DMT Estéril (m)

Total (Mt)
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As médias dos índices de desempenho dos equipamentos, tais como a disponibilidade física 

operacional e o fator de utilização, utilizadas no presente dimensionamento das frotas são 

apresentadas nas tabelas 34 (modelo original) e 35 (modelo de projeto). Os índices relativos 

aos equipamentos utilizados na lavra convencional foram levantados com os dados dos 

equipamentos hoje utilizados na Mina Galinheiro e na Mina Sapecado. Na lavra com o 

minerador contínuo foram usados os índices do fabricante. 

 

Tabela 34 – Dimensionamento de equipamentos – modelo original – lavra convencional  

 

 

Tabela 35 – Dimensionamento de equipamentos – modelo projeto – lavra com MCS 

 

 

A estimativa da produtividade para o minerador contínuo de superfície foi baseada no recente 

estudo feito em Carajás “Parecer Técnico Surface Miner”, onde foram realizados ensaios de 

Apoio Média 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1

1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

4 7 9 8 11 11 11 10 10 10 11 10 10 10 9 8 7 10 10 9 9 9 12 10 10 8 7 2

1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Total Unidades 21               10   15   18   18   23   23   23   22   22   22   23   22   21   21   20   19   17   23   23   22   22   22   27   24   23   20   19   10   
DF (%) 78.7 83.7 84.1 81.2 80.7 77.8 78.1 76.3 78.0 79.5 80.5 78.0 79.7 76.4 76.7 77.2 79.2 79.7 80.1 79.0 79.4 76.7 77.4 77.2 79.2 78.7 80.1 76.7 75.6

Utilização (%) 70.2 67.0 69.3 70.2 69.9 70.9 70.9 67.2 70.5 70.4 70.4 70.8 70.7 70.5 70.5 70.0 69.5 69.5 70.5 70.7 70.5 70.3 70.2 71.1 70.7 70.5 70.1 70.0 66.9

Carga Média 

1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 0

2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 2

Total Unidades 8                 3     5     6     6     8     8     8     8     8     8     8     8     7     7     7     7     6     9     9     8     8     8     10   10   10   9     8     2     
DF (%) 83.9 89.5 87.5 87.7 85.8 85.9 83.8 83.2 81.8 83.5 82.7 83.2 82.5 83.8 83.6 85.4 83.7 86.1 85.7 85.3 83.1 82.5 81.4 83.2 82.2 83.5 82.9 84.8 80.0

Utilização (%) 72.3 62.9 70.6 73.5 73.6 71.9 72.2 69.1 70.0 71.1 74.0 73.1 68.4 77.6 76.7 70.0 67.1 75.8 71.3 70.6 76.1 74.8 74.6 76.9 73.4 70.7 73.4 69.7 62.1

Perfuração Média 

2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Total Unidades 5                 3     4     4     4     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     4     5     5     5     5     5     7     7     6     6     5     2     
DF (%) 81.9 86.7 87.0 84.4 84.4 81.6 81.6 78.3 78.3 81.0 85.1 81.9 81.9 80.8 80.8 78.3 78.3 82.7 85.6 81.9 81.9 80.4 80.4 80.2 83.4 83.5 83.5 80.4 84.1

Utilização (%) 52.3 28.7 39.1 50.2 51.8 54.2 54.3 54.3 53.9 53.3 52.2 53.0 50.8 50.1 49.6 50.6 48.4 54.3 58.6 60.3 58.5 58.5 57.6 53.2 48.9 56.0 51.5 57.9 30.7

Transporte Média 

11 19 24 26 32 31 30 30 31 32 34 30 28 27 28 25 24 35 35 34 32 33 46 41 40 36 34 16

Total Unidades 32               11   19   24   26   32   31   30   30   31   32   34   30   28   27   28   25   24   35   35   34   32   33   46   41   40   36   34   16   
DF (%) 81.9 89.5 86.2 86.1 84.1 84.3 82.6 81.5 80.2 79.6 79.0 79.3 79.1 83.4 82.3 83.2 82.4 82.6 82.7 83.1 81.2 80.3 80.0 82.6 81.6 82.3 81.3 80.6 79.0

Utilização (%) 85.1 85.3 88.2 88.2 86.5 86.3 86.0 88.4 87.6 86.8 87.2 76.7 85.8 84.0 87.1 81.8 86.7 85.5 87.6 86.7 88.0 88.7 88.2 79.9 86.5 86.2 87.0 86.8 41.8

Trator de Esteiras -165 hp

Motoniveladora - 275 hp

Retroescavadeira - 4 t

Caminhão Pipa 120 mil litros

Equipamentos - Modelo Original - Lavra Convencional

Caminhão 190 t

Perfuratriz sobre Esteiras  4 pol

Perfuratriz sobre Esteiras 10 pol

Pá Carregadeira - 38 t

Excavadeira Hidráulica 52 t

Trator de Esteiras-570 hp

Trator de Pneus  -500 hp

Apoio Média 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1

5 7 9 9 12 14 13 12 12 10 10 9 8 8 8 8 7 9 10 9 8 7 8 6

Total Unidades 18                              10   14   17   17   22   24   23   21   22   19   19   17   16   16   16   16   14   18   19   18   17   15   17   14   
DF (%) 78.5 83.7 83.0 80.4 80.4 78.1 78.5 76.4 77.9 77.7 78.8 76.6 77.9 77.7 77.7 78.5 80.0 78.8 78.3 78.4 79.1 76.9 78.0 77.0 77.4

Utilização (%) 68.5 64.8 67.0 68.5 68.5 69.6 70.0 69.8 69.6 69.4 68.9 69.0 68.6 68.3 68.2 68.0 68.2 67.1 68.3 68.8 68.5 68.2 67.7 68.4 67.3

Carga Média 

5 9 11 11 15 16 15 15 14 13 13 12 11 12 12 11 11 14 15 14 13 12 14 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Unidades 14                              6     10   12   12   16   17   16   16   15   14   14   13   12   13   13   12   12   15   16   15   14   13   15   14   
DF (%) 81.0 85.3 83.8 83.1 81.6 81.8 80.6 80.0 80.2 81.6 80.7 80.3 80.7 81.1 80.1 80.9 81.2 80.9 80.6 81.1 80.7 80.3 79.5 81.7 80.6

Utilização (%) 78.8 67.4 74.4 75.2 78.4 80.3 82.3 82.0 80.0 81.3 80.4 77.4 78.7 80.1 75.2 76.6 79.3 73.5 79.8 77.7 81.5 77.6 78.2 82.3 80.2

Transporte Média 

16 27 33 35 46 48 47 45 44 40 40 37 32 32 33 31 29 40 43 43 41 36 45 40

Total Unidades 39                              16   27   33   35   46   48   47   45   44   40   40   37   32   32   33   31   29   40   43   43   41   36   45   40   
DF (%) 81.9 87.1 86.8 85.6 83.7 84.3 82.7 81.5 80.3 79.6 78.9 78.8 78.6 82.4 82.7 82.3 83.3 83.1 82.9 83.3 81.5 80.7 79.5 80.4 80.8

Utilização (%) 87.2 83.6 86.3 87.4 86.7 88.3 88.3 86.9 88.7 87.7 87.8 81.2 85.7 88.3 88.3 88.5 88.1 87.2 87.7 86.0 86.5 88.1 88.0 87.4 88.4

Equipamentos - Modelo de Projeto - Lavra com Minerador Contínuo

Minerador Continuo 4200 - 1600 hp

Pá Carregadeira - 38 t

Caminhão 190 t

Caminhão Pipa 120 mil litros

Motoniveladora - 275 hp

Retroescavadeira - 4 t

Trator de Esteiras -165 hp

Trator de Esteiras-570 hp
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resistência de compressão em amostras de canga e estimadas as respectivas produtividades do 

4200SM da Wirtgen. Fez-se uma correlação destas produtividades com os valores das 

resistências à compressão dos litotipos presentes na  Mina Galinheiro e chegou-se a um valor 

de 1.068 t/h como produtividade média do minerador contínuo de superfície para o estudo de 

caso. A tabela  36 ilustra as fórmulas e os resultados. 

 

Tabela 36 – Cálculo da produtividade do MCS 4200SM para a Mina Galinheiro 

 

 

As produtividades médias dos principais equipamentos de lavra utilizados no 

dimensionamento das frotas são apresentadas na tabela 37. As produtividades relativas ao 

modelo original ou lavra convencional foram levantadas com os equipamentos hoje utilizados 

na Mina Galinheiro e na Mina Sapecado. 

 

Tabela 37 – Produtividade média dos principais equipamentos 

 

 

Parâmetros unidade Fórmulas Serra Norte Galinheiro
Densidade in situ t/m3 Y 3 2.9

Resistencia à Compressão Mpa 60 60

Comprimento do Corte m L 500 200

Largura da Operação m 50 60

Capacidade doCaminhão t T 220 190

Fator deEnchimento % F 100% 100%

Largura de Corte m W 4.1 4.1

Profundidade de Corte m D 0.4 0.4

Velocidade de Corte m/min S 5 5

Performance de Corte m3 /h W*D*S*60 492 492

Performance de Corte t/h W*D*S*60 1476 1424

Caminhões Carregados por Corte uni N = W*D*L*Y / (T * F) 11.18 5.00

Tempo de Troca de Caminhão seg E 20 20

Tempo Total de Troca min E/60*(N-1) 3.39 1.33

Tempo de Manobra min M 4 4

Eficiencia Operacional % O 85% 85%

Produção Efetiva m3/h W*D*L*60*O/(L/S+M+E) 389.41 369.01

Tonelagem Efetiva t/h Produção Efetiva * Y 1168.22 1068.31

Principais Equipamentos Modelo Original Modelo de Projeto

Escavadeira Hidráulica 52t 2,183.00             x

Minerador Contínuo 4200 - 1600 hp x 1,068.31                 

Pá Carregadeira - 38 t 1,600.00             1,600.00                 

Caminhão 190 t 427.64                347.21                     

Perfuratriz sobre Esteiras 10 pol 2,183.12             x

Perfuratriz sobre Esteiras  4 pol 1,312.84             x

Produtividade Média  (t/h)
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Para se igualar à produtividade da escavadeira hidráulica, a velocidade de corte do MCS teria 

que ser de 12 m/min, sendo que para a menor resistência à compressão simples (30 Mpa) das 

litologias presentes, a velocidade de cortabilidade atinge o máximo de 9 m/min. 

 

5.2.4 Quadro de pessoal 

 

As tabelas 38 e 39 apresentam os quadros de pessoal de operação e manutenção dos 

equipamentos de lavra.  

 

Tabela 38 – Quadro de mão de obra operacional – lavra convencional 

 

 

Tabela 39 – Quadro de mão de obra operacional – lavra com MCS 

 

 

Quando comparado com o modelo original, nota-se que o quadro de pessoal no modelo de 

projeto é maior nos 9 primeiros anos, com mais de 28 pessoas, em média, depois cai para 

menos de 55 pessoas por ano, em média. A figura 52 ilustra a diferença de quadro de pessoal 

entre os modelos. 

Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Apoio 53 83 99 96 122 122 118 116 118 119 122 118 109 109 104 100 88 123 122 116 114 114 141 126 122 105 96 48

Carregamento 31 51 60 62 82 81 81 80 81 81 81 81 70 70 72 72 62 93 92 83 82 82 102 102 102 91 83 21

Perfuração 18 24 24 24 29 29 29 29 29 30 30 30 29 29 29 29 24 30 30 30 29 29 40 41 36 36 29 11

Transporte 68 114 144 154 190 181 174 172 177 182 194 171 165 157 164 146 140 205 205 197 184 189 269 238 233 208 196 91

Total 170 272 327 335 423 414 401 397 405 411 426 399 373 366 369 346 314 451 449 425 409 414 552 506 493 441 404 172

Quadro de Pessoal  -  Modelo Original  -  Lavra Convencional

Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Apoio 54 76 92 92 117 130 122 111 117 100 99 90 84 84 85 86 73 94 100 95 87 79 87 70

Carregamento 28 43 50 50 65 67 63 63 61 56 56 53 49 52 53 49 49 60 64 60 56 52 61 56

Transporte 97 163 197 206 272 281 272 258 251 227 227 209 187 187 192 182 170 234 253 249 236 205 258 231

Total 179 282 340 348 454 478 457 433 429 384 382 353 320 324 330 318 293 388 417 404 380 336 406 357

Quadro de Pessoal  -  Modelo de Projeto  -  Lavra com Minerador Contínuo
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Figura 52 - Quadro de pessoal - modelo original e modelo projeto 

 

5.2.5 Desembolso de capex 

 

O desembolso anual de capex é apresentado nas tabelas 40 e 41. A figura 53 apresenta o 

desembolso de capex acumulado entre os dois cenários. 

 

Tabela 40 –  Desembolso de capex ( 10
6 

US$) – lavra convencional 

 

Tabela 41 – Desembolso de capex (10
6 

US$) – lavra com MCS 

 

 

 Capex (106 US$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8.28    5.07    2.68    0.70    3.93    0.40    1.24    3.58    6.70    2.28    1.89    2.44    -      0.40    

29.62  17.48  5.34    12.14  12.14  -      -      -      10.68  -      5.34    -      12.14  12.14  

5.57    2.50    -      -      2.50    -      -      -      5.00    3.07    -      -      2.50    -      

38.20  27.78  17.37  6.95    20.84  -      -      -      -      -      6.95    3.47    38.20  3.47    

81.67  52.84  25.39  19.79  39.41  0.40    1.24    3.58    22.38  5.35    14.18  5.92    52.84  16.01  

 Capex (106 US$) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4.42    2.53    4.17    3.93    3.58    0.40    1.24    0.90    7.66    2.68    3.67    0.90    0.75    -      

24.28  -      10.68  29.62  -      -      -      -      17.48  -      17.48  -      24.28  -      

-      -      5.00    3.07    -      -      2.50    -      3.07    5.00    2.50    -      -      -      

17.37  -      6.95    38.20  6.95    -      -      -      48.62  -      20.84  -      -      -      

46.06  2.53    26.80  74.82  10.53  0.40    3.74    0.90    76.83  7.68    44.49  0.90    25.03  -      

Transporte

Total 

Perfuração

Transporte

Total 

Desembolso de Capex de Equipamentos  - Modelo Original  - Lavra Convencional

Apoio

Carga

Perfuração

Apoio

Carga

 Capex (106 US$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.52    3.38    3.03    -      5.66    1.54    0.75    2.68    3.52    1.14    1.14    1.14    

55.59  40.20  20.10  -      40.20  10.05  -      30.15  30.15  10.05  -      30.15  

34.73  38.20  20.84  6.95    38.20  6.95    -      -      -      -      -      -      

98.84  81.78  43.97  6.95    84.06  18.54  0.75    32.83  33.66  11.19  1.14    31.29  

 Capex (106 US$) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.29    -      3.92    2.28    1.63    1.14    4.57    0.40    0.75    -      3.42    -      

10.05  10.05  20.10  30.15  -      40.20  20.10  20.10  -      -      60.29  -      

38.20  20.84  6.95    24.31  -      38.20  13.89  -      -      -      13.89  17.37  

50.54  30.89  30.96  56.74  1.63    79.54  38.56  20.50  0.75    -      77.61  17.37  

Carga

Transporte

Total 

Apoio

Carga

Apoio

Desembolso de Capex de Equipamentos  - Modelo de Projeto - Lavra com Minerador Contínuo

Transporte

Total 
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Nota-se na figura 53, que o valor desembolsado pelo modelo projeto é cerca de 64% a mais 

que o Capex do modelo original, isto deve-se principalmente pelo alto valor do minerador 

contínuo superfície e a baixa produtividade do equipamento no material considerado, 

forçando portanto a aquisição de mais unidades. 

 

 

Figura 53 - Gráfico comparativo de desembolso de Capex acumulado entre os dois modelos 

 

5.2.6 Resultado final 

 

Foram inseridos no projeto do Whittle os valores de desembolso de Capex em cada modelo 

ano a ano para avaliar os decréscimos dos VPL nos dois cenários. O modelo original sofre 

uma diminuição de 15,8% quando há o desembolso do Capex, enquanto que o modelo de 

projeto diminui em 18,2%, ou seja, apesar da diminuição do número total de equipamentos 

com o uso do minerador contínuo, há um impacto maior no VPL devido ao Opex e ao Capex 

elevado, inerentes ao uso deste equipamento, na mina objeto de estudo (Tabela 42). 

 

Tabela 42 – Comparação de VPL entre as cavas dos modelos 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

- Na metodologia inicialmente proposta pretendia-se criar um modelo de projeto com blocos 

rotacionados para melhor englobar a geometria das formações rochosas, assim os blocos 

unitários apresentariam uma melhor continuidade em cada litologia. A ferramenta que usamos 

no Vulcan 9.1.0 para a criação do modelo de projetos não permitiu esta rotação. Nesta 

ferramenta, o novo modelo, apesar de mudar as dimensões do bloco, ele sempre respeita a 

mesma direção, mergulho e caimento do modelo original, no nosso caso o modelo pixel, de 

10x10x10.  Acredita-se que se esta rotação tivesse sido feita, teríamos os blocos mais bem 

encaixados na direção das litologias, diminuindo o número de litologias presentes em um 

mesmo bloco e portanto com menos estéril nos blocos de minério. 

 

- Devido ao tópico acima citado, e também devido às próprias dimensões dos blocos do 

modelo projeto de 200m x 60m x 10m imposta pelo uso do minerador contínuo, onde os 

blocos devem ser longos e largos, houve uma significante perda de reserva na otimização com 

este modelo, 14.5% a menos de minério quando comparado com a otimização do modelo 

original. Ou seja, para uma mesma porção de minério, o percentual maior de estéril nos 

blocos do modelo do projeto tornou inviável a lavra deste minério, enquanto que nas 

dimensões menores dos blocos do modelo original, esta mesma porção de minério pode tornar 

a sua lavra economicamente viável. 

 

- A reserva gerada pelo modelo projeto apresenta uma relação estéril/minério de 1.19 t/t, cerca 

25% maior quando comparada à relação estéril/minério de 0.95 t/t dada pela reserva do 

modelo original, sendo uma diferença muito significativa. E cumpre salientar que esta relação 

é maior nos primeiros anos, o que impacta mais negativamente o fluxo de caixa do 

sequenciamento de lavra do modelo do projeto. 

 

- Como inicialmente proposto, também não foi realizada a determinação de diversos 

sequenciamentos de lavra considerando diferentes direções de lavra para os blocos. Devido às 

próprias restrições geométricas e o congelamento da rotação dos blocos, como já citado  

acima, não foi vislumbrado nenhum ganho econômico proveniente desta rotina.  
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- Apesar da Mina Galinheiro não apresentar depósitos de minério com extensas dimensões 

horizontais, o que influi na eficiência do equipamento, e ter sua produtividade estimada de 

maneira conservadora, a avaliação com o uso do minerador contínuo ficou com valor próximo 

à avaliação do cenário com o uso dos equipamentos convencionais (16.8% a menos). 

Considerando toda a imprecisão presente no estudo entre os dois cenários, pequenas 

mudanças nos parâmetros estimados poderão tornar o estudo com o minerador contínuo mais 

atraente. 

  

- A fim de se efetuar uma melhor avaliação, é muito importante que as informações das 

propriedades da rocha sejam as mais completas possíveis. Não bastam apenas os testes de 

resistência à compressão simples, onde a amostra apresenta a rocha compacta, é muito 

importante também a análise do grau de fraturamento da rocha, pois são estes os principais 

fatores que determinam a performance de cortabilidade do equipamento, parâmetro essencial 

para a devida estimativa da produtividade do minerador contínuo. O conhecimento do maciço 

rochoso é fundamental para uma avaliação do projeto. 

 

- A opção do uso do minerador contínuo não se apresentou como a melhor opção de 

equipamento de lavra neste estudo para a Mina Galinheiro, quando comparada à lavra 

tradicional, principalmente devido à baixa produtividade estimada nos materiais a serem 

cortados, demandando um maior número de equipamentos. No 6
o
 ano do sequenciamento de 

lavra, por exemplo, para atender à escala de produção, foram estimados 16 mineradores 

contínuos em operação na mina, operacionalmente inviável para as dimensões do depósito. 

 

- Recomenda-se para os estudos futuros a opção de se considerar uma lavra com o uso de 

equipamentos mistos: equipamentos convencionais em materiais mais compactos e 

mineradores contínuos em materiais mais friáveis em uma mesma mina. Com a evolução da 

tecnologia dos mineradores contínuos, teremos equipamentos mais baratos e operações mais 

eficazes com menor custo operacional. 

 

- Com o auxílio dos softwares presentes neste estudo, acredita-se que, apesar de não se 

respeitar completamente a metodologia proposta inicialmente para o estudo de caso, foram 

desenvolvidas as principais rotinas para avaliar o uso do minerador contínuo nos projetos de 

mineração.  
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