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RESUMO 

 

A liberação de calor é um dos fatores que influenciam nas taxas de produção e na eficiência 

operacional na lavra subterrânea. Esse trabalho mostra a análise do calor liberado na mina 

subterrânea de estudo. São apresentados estudos como a possibilidade de substituir parte da 

frota por caminhões elétricos que reduziria significativamente a liberação de calor devido a 

emissão de zero poluentes, mudanças nos procedimentos operacionais e a construção de um 

poço de exaustão. Esta avaliação é realizada por meio de medições de calor em campo, análise 

dos bancos de dados e softwares de modelagem. A redução da quantidade de calor na mina 

melhoraria o sistema de ventilação, o ambiente de trabalho, o que resultaria em condições 

adequadas de saúde, segurança e eficiência dos funcionários. Estima-se que que a substituição 

por equipamentos elétricos reduziria em 40% a demanda por ventilação. São investigadas as 

principais características do sistema de ventilação em uma mina localizada na região central de 

Minas Gerais usando o método de realce em subníveis (sublevel stoping), com a ideia de 

analisar seu comportamento específico em termos de particularidades do fluxo de ar e troca de 

calor. Dados relativos às condições de ventilação subterrânea são coletados de 2017 a 2019. 

Primeiro, é necessário criar um banco de dados com diversas variáveis impactantes na 

ventilação e posteriormente  analisar qual(is) dela(s) intefere(m) no sistema no curto e médio 

prazo.  A consideração desses fatores resulta em um planejamento de lavra mais eficiente, 

reduzindo-se gastos e aumentando a produtividade e consequentemente os lucros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ventilação de mina; calor; equipamentos a diesel e elétrico; lavra 

subterrânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Heat release is one of the factors that influence production rates and operational efficiency in 

underground mining. This work presents the analysis of the heat released in the study 

underground mine. Are presented studies such as the possibility of replacing part of the fleet 

with electric trucks that would significantly reduce heat release due to zero pollutant emissions, 

changes in operating procedures and the construction of an exhaust shaft. This assessment is 

performed by field heat measurements, database analysis and modeling software. Reducing the 

amount of heat in the mine would improve the ventilation system and the working environment, 

resulting in adequate health, safety and efficiency of employees. It is estimated that replacing 

electrical equipment would reduce the demand for ventilation by 40%. The main characteristics 

of the ventilation system in a mine located in the central region of Minas Gerais are investigated 

using the sublevel stoping method, with the idea of analyzing its specific behavior in terms of 

air flow particularities and air exchange heat. Data on underground ventilation conditions are 

collected from 2017 to 2019. First, it is necessary to create a database with several impacting 

variables on ventilation and then analyze which one (s) interferes with the system in the short 

and medium term. Consideration of these factors results in more efficient mining planning, 

reducing costs and increasing productivity and hence profits. 

 

KEYWORDS: mine ventilation; heat; diesel equipment and electric; underground mining. 
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CAPÍTULO 1:  INTRODUÇÃO  

 

 Um dos impactos mais profundos na ventilação das minas subterrâneas nos últimos 

100 anos éa introdução de equipamentos a diesel. Além da emissão de poluentes, que podem 

comprometer a qualidade do ar e a saúde dos funcionários, esses equipamentos contribuem de 

forma significativa para o aumento da temperatura. Esse problema tende a se agravar com o 

aprofundamento das minas e com o aumento da produção. O primeiro está relacionado ao grau 

geotérmico pois, à medida que a mina aprofunda, a temperatura da rocha virgem aumenta em 

torno de 0,8 a 6° C a cada 100 m a partir de um determinado ponto (Machado, 2011). O segundo 

fator refere-se ao acréscimo do número de equipamentos e aumento do porte deste ano após 

ano, na lavra de grande escala. 

 Kocsis, Hardcastle e keen (2009) relata que a partir do momento que o equipamento 

diesel começou a ser introduzido em minas canadenses na década de 1960, a frota tinha motores 

a diesel com potências menores que 75 kW (aproximadamente 100 HP), e eram poucos. Desde 

então, o número de equipamentos e a potência dos motores aumentaram significativamente, o 

que traz novos desafios e necessidade de ventilação mais eficiente.  

 Além do tipo de fonte de energia, existem outros fatores importantes que afetam a 

temperatura do ar subterrâneo; por exemplo, o clima externo, os fatores geológicos da área e o 

método utilizado para extração mineral (Xiaojie et al., 2011). 

 É um problema comum em minas subterrâneas que sistemas de ventilação sejam 

continuamente desafiados a assimilar novas necessidades inesperadas no projeto original. Isto 

pode ser resultado de fatores diferentes como a descoberta de novas reservas em profundidade, 

produção acelerada, novos regulamentos quanto à exposição do trabalhador ou a mudança de 

método de lavra (Hardcastle et al., 1999), a natureza móvel dos equipamentos de lavra e 

mudanças de áreas de produção. Além desses, o grau geotérmico e a autocompressão do ar são 

fatores importantes (Torres; Gama, 2005). 

 A ventilação está ligada a aspectos da segurança e saúde dos trabalhadores que atuam 

no subsolo. Condições de temperatura e umidade inadequadas causam efeitos na diminuição do 

desempenho dos funcionários ao ponto de comprometer sua segurança e sua saúde, além do 

aumento potencial do risco de acidentes graves. A segurança do trabalhador é essencial para 

qualquer operação e para o sucesso da mina, mas também apresenta desafios. É obrigação das 

empresas mineradoras fornecer ar fresco em condições adequadas aos funcionários garantindo 

um ambiente saudável. Sem a ventilação, o ar nas minas subterrâneas é preenchido com 

contaminantes. Tem como principal objetivo fornecer um fluxo de ar fresco (puro), natural ou 

artificial, a todos os locais de trabalho em subsolo, em quantidades suficientes para manter as 
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condições necessárias de higiene e de segurança dos trabalhadores. Uma ventilação inadequada 

torna as condições ambientais da mina precárias para os operários e equipamentos, 

representando para a empresa uma perda de produtividade. De uma maneira simplificada, pode-

se resumir os objetivos da ventilação em (Anon., 2000):  

• Permitir a manutenção de uma quantidade adequada de oxigênio aos operários. 

 • Diluir os gases tóxicos oriundos do desmonte de rochas com explosivos.  

• Evitar a formação de misturas explosivas gás-ar. 

 • Eliminar concentrações de poeiras em suspensão. 

 • Diluir os gases oriundos da combustão de motores.  

• Atenuar a temperatura e a umidade excessiva. 

 Para alcançar estes objetivos com segurança tem-se que escolher os caminhos 

adequados para o fluxo de ar, desde a sua entrada, passando pelas frentes de serviço, até o seu 

retorno à superfície, quando o ar já não apresenta condições próprias para uso (ar viciado). 

 O fluxo de ar existente entre dois pontos de uma mina é causado por uma diferença de 

pressão entre estes desde que seja maior que a resistência ao fluxo. As diferentes pressões 

existentes em pontos distintos da mina são geradas por fontes naturais ou mecânicas. A 

principal fonte natural que pode criar e manter um fluxo significativo de ar é a energia térmica 

resultante de diferenças de temperatura que ocasionam alterações de massa específica do ar em 

setores distintos da mina.  

As fontes mecânicas geradoras de fluxo de ar são principalmente os ventiladores, além 

de compressores e injetores que poderão eventualmente ser usados. Um ventilador eleva a 

pressão do ar no seu lado de saída para um valor acima da pressão do ar no seu lado de entrada. 

Denomina-se “ar fresco” o ar da mina, respirável, que apresenta composição aproximada a do 

ar atmosférico. 

  O sistema de ventilação implantado na mina deve atender às normas exigidas (Brasil, 

2015) e garantir  integridade fisica dos trabalhadores. Para isso, os ventiladores, assim como 

todo circuito de ventilação, devem ser escolhidos com bastante critério. O direcionamento do 

ar até as frentes de lavra é feito por meio de dois circuitos de ventilação: o circuito principal, os 

circuitos secundários e os circuitos auxiliares. O circuito principal é responsável  por conduzir 

o ar fresco até as frentes de trabalho, e retirar o ar contaminado dessas frentes. O circuito 

secundário tem como objetivo levar ar puro ou refrigerado até as frentes de lavra. Nenhum 

sistema de ventilação pode permanecer adequado indefinidamente, todo sistema requer 

monitoramento e ajustes para continuar a fornecer a ventilação adequada. O circuito auxilia que 

se empenham em ventilar galerias que ainda estão em processo de desenvolvimento ou, 

também, para reforçar partes do circuito principal que estão recebendo pouca entrada de ar. 
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Nesse cenário desafiador de fornecer o ar em quantidade e qualidade suficiente em 

determinadas áreas da mina, o estudo da dissipação do calor é de grande importância. Em geral, 

o dimensionamento do circuito de ventilação é feito de acordo com evolução do método de 

lavra, a quantidade de equipamentos a diesel, quantidade de pessoas, tipo de rocha, entre outros. 

Responsável diretamente no desenvolvimento e na produção de mina, a ventilação apresenta 

uma correlação com a eficiência operacional. A deficiência do sistema de ventilação em uma 

determinada frente de produção poderá ocasionar a recirculação do ar, consequentemente o 

aquecimento dessa área, aumento potencial de acidentes e redução no rendimento dos 

funcionários, cujo reflexo é a diminuição da produção. 

A ventilação por demanda (VOD), permite um controle mais eficiente da vazão de ar 

nas escavações de uma mina, permitindo um melhor gerenciamento das variações de 

temperatura e vazão de ar no ambiente de uma mina. Um sistema de controle de ventilação usa 

informações de rastreamento de dados para automatizar grande parte do sistema de ventilação 

da mina. Os benefícios esperados de tal sistema são uma melhor comunicação com os mineiros, 

notificação de emergência, monitoramento de gases, melhor controle da temperatura entre 

outros.  

O projeto de ventilação subterrânea é um processo complexo. O planejamento 

inadequado da ventilação pode gerar perdas de produção e problemas ambientais. O arranjo 

(layout) de um projeto de ventilação eficaz significa que as quantidades necessárias, os 

requisitos de pressão e temperatura são adequadamente cumpridos.  

           A vazão de ar para minas que possuem equipamentos a diesel, são determinados pela 

potências das máquinas multiplicada por uma vazão de ar exigida pela Norma (Brasil, 2015). 

Em alguns casos, fatores de utilização são empregadas para ajustar (reduzir) os cálculos de 

fluxo de ar. A diluição dos gases nocivos e a remoção de calor tornam-se mais difíceis à medida 

que a mina se expande e o circuito de ventilação ganha complexidade. Por isso, é importante 

encontrar técnicas para prever as futuras condições operacionais da mina (Kocsis; Hardcastle; 

Keen, 2009). Para atingir esse objetivo, as características da mina precisam ser determinadas, 

quer como consequência de condições naturais ou geradas pelas condições de recuperação dos 

recursos minerais.  

 Nenhum sistema de ventilação permanece adequado indefinidamente. Todo sistema 

requer monitoramento e ajustes para continuar a fornecer a ventilação adequada. Uma solução 

proposta é a aplicação de Ventilação sob Demanda (VOD), que reduziria ativamente os volumes 

de fluxo de ar em áreas onde equipamento não estiver operando. O principal objetivo da VOD 

é, por conseguinte, proporcionar um volume de ar fresco que satisfizesse as necessidades de 

produção sem excesso de oferta. A implementação da VOD é um passo fundamental para 
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atingir objetivo de reduzir o custo com ventilação e destinar apenas a quantidade de ar 

necessária em uma área específica. No entanto, a VOD é um conceito que exige várias 

ferramentas, procedimentos e estratégias para uma relação custo-benefício proveitosa e 

operacionalmente viável. O controle efetivo da vazão pode ser obtido pelo controle da 

velocidade do ventilador. Além disso, todas as áreas de potenciais perdas de carga por choques 

precisam ser investigadas para minimizar a perda de pressão utilizando-se ferramentas e análise 

mais avançadas como a simulação numérica (CFD). 

 

1.1 Justificativa 

  

         Algumas minas brasileiras já estão sofrendo problemas de temperaturas elevadas em 

virtude do aumento de produção e profundidade. Outras irão sentir essa consequências nos 

próximos anos. É sabido que a geração excessiva de calor provoca desconforto térmico para 

trabalhadores, reduzindo seu desempenho, além de aumentar o potencial de acidentes. O 

aumento da frota a diesel exige uma demanda maior de ventilação devido principalmente à 

emissão de gases contaminantes (principalmente CO e CO2  e particulados orgânicos)   

contribuição com o aumento dos gastos desse sistema. O custo da ventilação de mina é alto e 

tende a crescer ainda mais à medida que os preços da energia aumentam e as minas se expandem 

em profundidade. Esse custo encontra na literatura diferentes estimativas, podendo chegar em 

50% dos custos de energia de uma mina típica estão associados com ventilação. Reduzindo esse 

custo por meio do uso eficiente somente da quantidade requerida (VOD) para o local no tempo 

desejado, pode resultar economia significativa de energia.   

          A fim de evitar quaisquer potenciais restrições na produção, é importante que o fluxo 

de ar fresco seja planejado e estimado corretamente, atendendo os requisitos exigidos pela 

norma (NR-22). Além do problema com o diesel, existem outros fatores que interferem na 

dissipação de calor, por exemplo, autocompressão e grau geotérmico.   

 A diminuição da carga de calor permitiria maior eficiência energética devido a 

menores requisitos de ventilação e melhor ambiente de trabalho, o que, ao mesmo tempo, 

melhoraria a eficiência do trabalhador devido a uma geração efetiva de gases de combustão 

mais baixa. A termodinâmica é pouco discutida nas simulações de vazão de ar de minas 

subterrâneas brasileiras. Portanto, seria importante considerar os parâmetros termodinâmicos, 

a fim de, evitar que a vazão de ar fique deficitária ou em excesso. Além de permitir um melhor 

dimensionamento do sistema de ventilação buscando condições que atentam para requisitos 

legais com custos acessíveis. No entanto, a relação entre o arranjo (layout) da ventilação, a 

influência dos gases e a temperatura épouco estudada. Esta condição é muito importante para 

conhecer as condições subterrâneas em trabalhos futuros.  
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As características geológicas do depósito, como potência, morfologia e profundidade, 

determinam o planejamento da mina e, portanto, a utilização dos dutos de ventilação e das 

galerias  utilizadas na ventilação. Esses fatores influenciarão a emanação de calor da rocha, do 

equipamento usado e o comportamento do fluxo de ar. 

O aumento da frota contribui para disseminação de poluentes provenientes dos 

equipamentos a diesel o que demanda uma quantidade de ar maior para diluir esses gases. O 

cálculo das estimativas de calor muitas vezes é calculado de forma empírica. Os Estados Unidos 

e o Canadá utilizam vazões diferentes. Inclusive, algumas províncias canadenses utilizam 

valores maiores do que outras. De acordo com norma brasileira (Brasil, 2015), baseada na 

norma canadense, o cálculo é feito baseado na potência nominal dos equipamentos. Diante de 

tais circunstâncias é impossível fornecer um fluxo de ar adequado simultaneamente para toda 

mina que atenda a norma, portanto a necessidade de utilizar a ventilação por demanda (VOD). 

 A redução da temperatura nesses casos, geralmente, se concentra na otimização da 

eficiência do sistema de refrigeração e na redução dos custos operacionais por meio de uma 

melhoria dos sistemas utilizados. Entretanto, essa importante questão não tem sido abordada 

substituindo os equipamentos a diesel. Esses equipamentos têm uma eficiência global de cerca 

de um terço dos equipamentos elétricos (Mcpherson, 2009). Assim, o uso de combustível 

liberará aproximadamente três vezes mais calor do que os equipamentos elétricos para o mesma 

produção mecânica de trabalho. Além disso, o processo de combustão gera poluentes nocivos 

que precisam que ser controlados. 

 

1.2. Objetivos 
     

1.2.1. Objetivo geral 

 

Como objetivo geral, esse trabalho procura analisar e avaliar o sistema de ventilação 

devido ao aprofundamento da mina e aumento da frota a diesel por meio de modelagem 

computacional.  

1.2.2.  Objetivos específicos 

• Avaliar a influência da temperatura provocada pelo aumento da frota à medida que a 

mina for aprofundando nos custos da ventilação; 

• Estudar novas técnicas e procedimentos para minimizar o impacto relacionado à 

temperatura da rocha e da frota movida a diesel. 
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CAPÍTULO 2: MATERIAS E MÉTODOS 

 Para atingir os objetivos estabelecidos, é realizado um levantamento detalhado da 

literatura para identificar os problemas atuais e as técnicas existentes utilizadas para caracterizar 

a propagação e quantificar o calor dissipado na mina pelos caminhões a diesel e outras fontes 

de calor. São necessários dados preliminares sobre dimensões das galerias, diferença de 

pressão, circuito de ventilação, taxas de emissão de equipamentos, consumo de combustivel, 

temperatura de bulbo úmido e de bulbo seco, utilização dos equipamentos e suas respectivas 

potências, condutividade, difusidade térmica  e temperatura da rocha virgem.   

 Após a coleta de informações, um banco de dados é construido. As analises são 

conduzidos na mina estudada utilizando o software VENTSIM para a modelagem do circuito e 

o manual Mine Fire, versão 1.0 para cálculo da carga térmica. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos são utilizados dados provenientes de pesquisa 

bibliográfica e coleta de dados da mina de estudo. Segue um resumo das etapas que são 

desenvolvidas. 

I. Pesquisa bibliográfica referente ao estudo (Revisão de modelos matemáticos 

científicos); 

II. Coletas de dados utilizando equipamentos específicos para medição (ou fórmulas 

empíricas para estimação/determinação) e determinação das causas das principais fontes 

de calor; 

III. Visitas técnicas programadas ao subsolo da mina em estudo e de outras minas 

pertencentes ao grupo AngloGold Ashanti; 

IV.Caracterização da ventilação da mina em análise considerando os parâmetros 

termodinâmicos; 

V. Revisão do modelo da mina de CDS I segundo os critérios tais como temperatura e 

velocidade do ar, vazão de ar devido a equipamentos a diesel, de 2017 a 2019. 

VI. Preparação de modelos e modelagem de ambientes de ventilação da mina em análise, 

considerando os requisitos legais e regulamentares; 

VII. Simulação, para a mina de CDS I, de 2017 a 2026, de cenários incluindo a 

termodinâmica, com aumento de profundidade, frota e temperatura da rocha virgem. 

VIII. Monitoramento da temperatura, fluxo de ar, vazão e de outros parâmetros; 

IX. Acompanhamento das rotinas dos profissionais de ventilação; 

       X. Análise e interpretação de resultados; 
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XI. Compilação das conclusões, identificação de deficiências e apresentações de 

discrepâncias significativas e de novos desafios. 

  

 A análise de calor éapoiada pelo software de modelagem VENTSIM, usado para 

determinar a diferença de pressão e as resistências aos fluxos de ar, que fornece valores 

previstos da variação nas propriedades psicométricas, termodinâmicas do ar em relação à 

entrada de calor das rochas e  das máquinas. O programa VentSim Visual éescolhido para ser 

utilizado na modelagem da mina de Córrego do Sitio I por apresentar um excelente grau de 

aderência dos resultados quando comparados com a realidade. Para esse fim, são utilizados 

dados coletados de 2017 a 2019, bem como informações bibliográficas. O estudo érealizado em 

apenas uma mina, devido à enorme quantidade de dados disponíveis, sendo possível a 

comparação com outra unidade para validação dos resultados. 

 Em geral, a sequência seguida para determinar os parâmetros climáticos e devidas 

comparações foi: 

 

1-) Modelagem do circuito de ventilação por meio do VENTSIM com as informações coletada 

“in situ” e os fatores de fricção. 

2-) Determinação do grau geotérmico da rocha; 

3-) Determinação da condutividade térmica da rocha e a difusividade da mina por testes em 

laboratório.  

4-) Cálculo da carga de calor atual das rochas e máquinas a diesel, usando VENTSIM.  

5-) Realização de proposta de mudança de equipamentos a diesel para elétricos e determinação 

da variação de entrada de calor no circuito de ventilação. 

Os dados necessários para determinar as entradas de calor no programa são coletados in 

situ, provenientes da equipe responsável pela ventilação da mina, calculados ou encontrados 

em publicações anteriores. Além dessas informações são necessárias: 

- Tipo e dimensões dos dutos de ventilação: seção transversal, comprimento e perímetro 

medidos in situ. 

- Fluxo de ar: medido in situ utilizando o anemômetro; 

- Características dos ventiladores; 

- Temperaturas: temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido medido in situ obtidos com 

auxílio da equipe de segurança do trabalho da empresa;  

- Temperatura da rocha: A literatura sugere realizar a medida em uma área onde não há 

equipamentos para que os mesmos não interfiram nos resultados; 

- Fator de umidade: obtido a partir de informações bibliográficas (Mc Pherson, 2009).  

- Idade das galerias: Consultando os dados de planejamento histórico em formato CAD.  
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- Gradiente geotérmico: por meio de informações da literatura disponível ou de minas similares. 

- A condutividade e difusividade da rocha são obtidas por testes em laboratório. 

- Características dos equipamentos elétricos e a diesel: potência nominal, consumo, eficiência, 

número de equipamentos, etc. A informação será obtida a partir da equipe de planejamento de 

lavra e catálogos comerciais.  

- Taxa de água por litro de combustível: obtida de McPherson (2009).  

 

Nesta etapa são verificados os dados disponíveis e procedimentos sugeridos na literatura 

pertinente. São realizadas campanhas de medições em pontos estratégicos da mina para uma 

melhor avaliação da dissipação do calor dos equipamentos e de outras fontes. Os pontos de 

medição serão: frentes de lavra, galerias de desenvolvimento, ponto de saída do ventilador entre 

outros a serem definidas juntamente com a equipe técnica de ventilação. As medidas são feitas 

obedecendo-se às recomendações da NR 15, que menciona a temperatura de bulbo úmido e 

bulbo seco, para assim calcular a temperatura efetiva. 

Atualmente, a metodologia nacional mais utilizada para a avaliação de ambientes 

quentes é a NHT 01 C/E da Fundação Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro), ligada ao 

Ministério do Trabalho, estabelecida em 1985, que define os procedimentos básicos a serem 

seguidos para a obtenção do índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG (Netto, 

2003). Essa metodologia define a utilização da chamada árvore de termômetros (hygro-therm, 

modelo CTG 5164, p.ex.). 

As avaliações devem ser feitas de forma a cobrir todo o ciclo de trabalho, caracterizando 

cada situação de exposição do trabalhador. As leituras de temperatura devem ser iniciadas após 

25 minutos de estabilização do conjunto de medição com o ambiente, sendo realizadas, no 

mínimo, três leituras. As leituras obtidas não devem diferir em ± 0,1 °C, sendo realizadas tantas 

leituras quanto forem necessárias, para que as diferenças entre as três últimas leituras fiquem 

dentro desse intervalo. O valor de temperatura é a média aritmética dessas últimas três leituras. 

Outro parâmetro medido éo tempo de permanência do trabalhador em cada situação 

térmica. Esse parâmetro é obtido pela média aritmética de no mínimo três cronometragens do 

ciclo de trabalho. Deve-se, também, estimar o calor produzido pelo metabolismo do trabalhador 

(M) para o tipo de atividade exercida em seu ciclo de trabalho. Quanto ao local de amostragem, 

deve-se posicionar o equipamento de medida a altura da parte mais atingida no trabalhador nos 

60 minutos mais desfavoráveis do ciclo de trabalho. Após a coleta de informações e a 

construção dos bancos de dados, serão realizadas as etapas descritas a seguir. 

• Criação de cenários  no Ventsim:  Com a  utilização de equipamentos a diesel  e sem a 

utilização. 



20 
 

 

-  Cenário 1: sem caminhões a diesel; 

-  Cenário 2 : alocando somente um caminhão; 

-  Cenário 3: carregadeira mais caminhão; 

-  Cenário 4 : considerando todos os equipamentos operando (2020- 2025); 

-  Cenário 5 : frota duplicada (2026); 

-  Cenário 6:  com caminhões elétricos. 

• Cálculo da temperatura com o termômetro de bulbo seco e bulbo úmido (pscicrômetro).  

 Essas medições são feitas constantemente pela equipe de segurança para garantir que 

a temperatura esteja dentro dos limites da NR 15. Para isso será utilizado o equipamento 

Kestrel 4000 Pocket Weather Tracker Ltd. Esse aparelho serve também para medir a 

velocidade do ar, pressão atmosférica, IBUTG e umidade relativa. 

• Medida do calor gerado pelos equipamentos a diesel (calor sensível e latente). 

 São feitas medições para vários caminhões, carregadeiras e jumbos. Após esse 

processo, uma análise comparativa dos dados obtidos é feita com intuito de identificar qual 

deles estaria emitindo um calor fora do normal ou se estão dentro da normalidade. 

 A comparação entre equipamentos elétricos e a diesel é feita usando informações 

fornecidas pelos fabricantes, que afirmam que os caminhões e carregadeiras elétricos geram 

80% e 40% menos calor, respectivamente, produzindo apenas calor sensível. Esses valores 

tomam como referência todo o calor gerado pelas máquinas. A informação de equipamentos 

elétricos utilizado nos cálculos foi extraída dos fabricantes de equipamentos. Caminhões e 

carregadeiras escolhidos são os que menos agridem o meio ambiente, ou seja, emitem uma 

menor concentração de gases nocivos. 

 Inicialmente, as características dos equipamentos e dos estratos da rocha são 

coletadas. Posteriormente, as entradas de calor sensível e latente de todos os fatores (estratos, 

máquinas e rocha fragmentada) são determinadas. Finalmente, os resultados são comparados e 

analisado o impacto de uma possível mudança das atuais carregadeiras e caminhões a diesel 

para equipamentos elétricos no calor transferido para o ambiente. 

• Medida da vazão e identificar as principais fontes de calor na mina estudada; 

• Realização de simulação computacional da vazão variando os parâmetros 

termodinâmicos pelo VENTSIM depois realizar um comparativo de vazão sem esses 

parâmetros com medidas em in situ; 

• Construção de  um banco de dados quantificando as emissão de calor dos 

equipamentos e de forma esse calor afeta o circuito de ventilação; 
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• Medição do consumo de diesel dos caminhões e carregadeiras tipo LHD durante o seu 

deslocamento (descida e subida); 

• Realização de medições durante o trajeto dos equipamentos para estimar a potência 

realmente utilizada pelo equipamento e percentual convertido em calor; 

• Reavaliação do modelo computacional utilizando a os parâmetros termodinâmicos na 

mina estudada por meio do VENTSIM; 

• Cálculo da difusidade e condutivididade térmica realizado pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA); 

• Cálculo do grau geotérmico. 

 Sua quantificação geralmente é feita por meio de simulações computacionais, mas 

alguns dos parâmetros descritos acima têm pouca influência no valor final e uma aproximação 

de fluxo de calor pode ser conseguida com equações mais simples. Outra possível opção seria 

usar dados de outras minas similares para determinar a carga de calor de estratos, embora os 

resultados não possam ter a precisão esperada (McPherson, 2009).  Para determinar a 

quantidade do calor gerado na mina algumas etapas são necessárias para a execução do trabalho 

como: 

• Descrição da situação atual da mina de estudo (circuito de ventilação, profundidade, 

quantidade de equipamentos, temperaturas, etc.); 

• Após a coleta dos dados é construído um modelo computacional utilizando o 

VENTSIM (módulo premium) para estimar as quantidades de calor e os custos 

associados. 

• Cálculo da quantidade de calor liberada pelos equipamentos a diesel, considerando-

se vida útil e profundidade da mina, características geológicas do depósito mineral 

extraído, método de lavra, média de taxa de produção (toneladas/dia e toneladas ano) para 

ambos: minério e estéril, recuperação do minério e diluição. 

• Análise do meio de transporte utilizado, distância de transporte, média de tonelagem 

transportada, número de realces (stopes) e números de frentes de lavra por realces. 

• Verificação de detalhes, tipos e quantidade de equipamentos a diesel usados; 

• Determinação de características técnicas (modelo, potência, capacidade), diesel 

consumido e custo de diesel por ano juntamente com a parcela do custo total da 

mineração; 

• Determinação do volume de ar requerido por cada equipamento a diesel. 

 

 



22 
 

 

2.1 Modelagem com VENTSIM  

 Antes de determinar os parâmetros de calor,  a diferença de pressão do ar precisou ser 

calculada. Inicialmente, o circuito de ventilação é importado no VENTSIM, utilizando o 

formato dxf, que contém  coordenadas  X, Y e Z das escavações. 

A validação é feita para circuito de ventilação inteiro. O ajuste desses valores  é feito 

em um lugar tão livre quanto possível de equipamentos, especialmente de máquinas diesel, com 

o objetivo de evitar qualquer possível alteração na momento de determinar os parâmetros do 

calor do estrato (Mine Ventilation Service, 2013).  

 A modelagem de computadores precisa de alguns parâmetros e características 

previamente determinados nos trechos analisados. Os parâmetros indicados são calculados ou 

medidos seguindo a metodologia discutida na referência bibliográfica. Os dados exigidos são: 

- temperatura de bulbo seco na entrada (ºC); 

- temperatura de bulbo úmido na entrada (ºC); 

- pressão na entrada (kPa); 

- fluxo de ar (m3/s) e velocidade (m/s). 

 A velocidade do ar é medida pelo anemômetro de acordo com a NR 22. Para tal análise 

são consideradas as seguintes informações: 

 

- Comprimento do trecho (m); 

- Profundidade  (m); 

- Área de seção transversal (m2); 

- Perímetro (m); 

- Fator de fricção (kg/m3); 

- Fator de umidade; 

- VRT- temperatura da rocha virgem (ºC). 

 

 A eficiência das máquinas é baseada em valores fornecidos pela equipe da mina. O 

calor gerado pelas luzes e o efeito Joule produzido pelos cabos elétricos não são levados em 

consideração devido à sua pequena contribuição para a geração de calor (McPherson, 2009). 

 Após a introdução dos parâmetros iniciais são inseridos os dados difusividade e da 

condutividade da rocha calculados em laboratório. 

 Com informações de outras minas similares (Mina São Bento -CDS II), o calor de 

cada estrato écalculado. Quando a galeria estudada estiver aberta por mais do que 30 dias, a 

equação 1 será usada para determinar o fluxo de calor radial, de acordo com McPherson (2009). 

                                𝑞 = 3,35 · 𝐿 · k 0,854 · (𝑉𝑅𝑇 − 𝜃𝑑)                                                    (1) 

Em que: 
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L= comprimento da galeria; (m) 

K= condutividade térmica;   

VRT= temperatura da rocha virgem; (°C)  

𝜃𝑑= temperatura de bulbo seco (°C) 

 

    A temperatura média de bulbo seco é determinada usando dados medidos in situ 

entre 2017 e 2019, entretanto, a condutividade térmica da rocha e a temperatura da rocha virgem 

são calculadas seguindos os itens descritos no referencial teórico. O principal problema da 

equação (1)  é determinar o tempo que os estratos transferem calor para o ar até o equilíbrio 

térmico ser alcançado.  

 

2.2 Estudo de caso  
 

2.2.1 Características da Mina de Córrego do Sítio I 
 

Este tópico descreve o ambiente geológico e as operações da mina Córrego do Sítio I. 

A mina pertence ao grupo sul-africano Anglo Gold Ashanti, o terceiro maior produto de ouro 

mundial. Descreve-se o sistema atual de ventilação da mina e sua infraestrutura incluindo os 

equipamentos e as características próprias do sistema. Julgou-se importante caracterizar não 

apenas a litologia do maciço rochoso porque ele interage com a atmosfera subterrânea por meio 

de suas propriedades termofísicas (calor específico, difusividade térmica e densidade), mas 

também a composição litológica na formação do material particulado suspenso no ar e no 

condicionamento das características físicas da superfície da escavação subterrânea (rugosidade 

das paredes). 

Este tópico revê as condições existentes na mina, com os requisitos relativos à 

ventilação para o estudo de caso real de produção máxima que possivelmente será atingido em 

2026. Nesse ano a frota de caminhões será o dobro do ano corrente de 2019. Os impactos serão 

significativos na mina exigindo investimentos na infraestrutura em virtude da maior demanda 

de ar para diluição dos gases. Somado a isso tem-se a influência da rocha que pode exigir a 

instalação de planta de refrigeração ou a construção de novos poços de adução que facilitem a 

entrada de ar limpo na mina. Levantaram-se dados de produção, tais como número de frentes 

em produção, frentes em desenvolvimento, áreas auxiliares e frota diesel, pois estes influenciam 

diretamente na vazão de ar da mina e, consequentemente, na energia despendida para 

movimentá-lo. O intuito desses levantamentos é alimentar o modelo computacional do circuito 

de ventilação tornando possível predizer as condições ambientais da mina no estudo de caso da 

realização da produção máxima admissível dessa mina, mantendo-se os níveis de conforto, 

segurança e produtividade. 
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O estudo tem como objetivo determinar as necessidades de ventilação e as principais 

cargas térmicas das operações, contemplando a produção de 642.865 tpa de minério, à taxa 

média 1.761 tpd, durante aproximadamente 18 anos. Essa produção seria proveniente dos 

corpos Laranjeiras, Carvoaria, Cachorro Bravo e Rosalino. Para este estudo, consideram-se a 

reserva e os recursos existentes, bem como a garantia da efetividade dos custos de investimento 

de capitais e os subsequentes custos operacionais, consistentes com os requisitos de segurança, 

saúde e produtividade ótima, levando-se em consideração a legislação brasileira. 

As atividades desenvolvidas propõem realizar uma simulação da ventilação para as 

condições físicas, dinâmicas e térmicas caracterizadas no mês de dezembro 2018, comparar os 

resultados obtidos pelo modelo com as medições realizadas; e; tendo-se um modelo calibrado, 

modelar a mina e especificar as capacidades de vazão e refrigeração, caso necessárias, para 

operação segura. 

Com a finalidade de determinar a ventilação e a refrigeração, caso necessária, para o 

caso de estudo, é necessário examinar as informações relacionadas com o layout da mina, o 

planejamento da produção e da malha da ventilação do ano-base 2018, da carga térmica e da 

frota diesel necessária para extrair a produção. 

A produção média mensal durante 2018 é de 1761 tpd. O atual plano de lavra estende-

se até o ano 2036. A mina opera em três turnos por dia, e cada turno inclui 1 hora para detonação 

e ventilação. Todo o minério é transportado por caminhões até a superfície. Atualmente o 

desenvolvimento da mina é feito em três corpos de minérios (Cachorro Bravo, Laranjeiras e 

Carvoaria). Observa-se na figura 1 a variação da produção (expectativa de 2018 a 2036). 

 

 
Figura 1- Expectativa de produção de CDS I de 2018 a 2036 
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2.3 Localização geográfica e clima 

2.3.1 Localização e vias de acesso 

 

O lineamento aurífero Córrego do Sítio está situado na porção nordeste do Quadrilátero 

Ferrífero (QF), a 120 km de Belo Horizonte, capital do estado, no distrito de brumal, município 

de Santa Bárbara (Fig. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Aspectos climáticos e ambientais 

 

Clima tropical de altitude, invernos secos, verões brandos e úmidos. O mês mais quente 

é outubro, com temperatura média de 25,5ºC e o mais frio é julho, com 13,6º C. A média anual 

é de 17,4ºC). 

A região apresenta dois períodos bem marcados em relação à temperatura: uma estação 

fria de maio a agosto, e uma estação quente de setembro a março, conforme observa-se na figura 

3. Para fins de projeto de ventilação, são utilizadas as temperaturas médias das máximas de: 

• Temperatura de bulbo úmido: 21°C; 

• Temperatura de bulbo seco: 26° C; 

 

Figura 3 - Temperaturas máximas e mínimas em Santa Bárbara-MG 

Figura 2 - Localização da mina 
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A determinação das características do ambiente subterrâneo da mina de Córrego do Sítio 

I foi feita utilizando-se o anemômetro Kestrel 4000 Pocket Weather Tracker Ltd, para medição 

de temperatura de bulbo seco e úmido, velocidade do ar, pressão barométrica, IBUTG, umidade 

relativa e altitude, ilustrado na fig. 4. O aparelho tem uma sensibilidade de 0,1°C, e cobre uma 

faixa de temperatura de -25 °C até 70 °C. O aparelho pode medir valores mínimo, máximo, 

médio e histórico recolhidos, gravados e visualizados por cada valor medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O equipamento tem também um registrador automático de dados para 480 pontos, com 

visor gráfico, memória automática de dados, possibilidade de configurar os intervalos entre 2 

segundos e 12 horas, bem como captação manual de dados. 

Mediante o procedimento e os instrumentos indicados, realizaram-se as medições in situ 

que constituem o suporte para a caracterização do ambiente subterrâneo. São feitas medidas em 

cinco pontos (h1, h2, h3, h4 e h5) em cada estação para considerar um valor médio, tanto para 

as áreas e as velocidades quanto para as temperaturas segundo a fig. 5. Instrumentos para 

medição de seções das aberturas, com um medidor de distância a Laser DLE 150 Professional, 

marca Bosch, precisão de + 2 mm e uma calculadora portátil. 

 
                             Figura 5 - Área das galerias                      

 

Figura 4 - Anemômetro Kestrel 4000 
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2.5 Geologia  

2.5.1 Geologia regional 
 

O QF está situado na porção sul de um dos núcleos cratônicos pré-cambrianos 

brasileiros, o denominado Cráton São Francisco (Almeida, 1977; Inda et al., 1984; Teixeira e 

Figueiredo, 1994). A geologia do QF é comumente dividida em três conjuntos de rochas 

principais as quais podem ser definidas pela ocorrência de: 1) Complexos granito-gnáissicos, 

que correspondem ao embasamento cristalino; 2) Greenstone belt arqueano e intrusões 

paleoproterozóicas, pertencente ao Supergrupo Rio das Velhas e faixas correlatas; 3) Unidades 

metassedimentares proterozóicas, representadas pelo Supergrupo Minas, Grupo Itacolomi e o 

Supergrupo Espinhaço (Fig 6). 

 

 

Figura 6 - Geologia da região de estudo 
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A tabela 1 mostra-se a composição mineralógica do minério da mina de Córrego do Sítio I, 

caracterizado por formação ferrífera. 

Tabela 1- Composição mineralógica das rochas da região de estudo 

Carbonatos 47% Magnetita 5% 

Quartzo 40% Opacos 1% 

Clorita 7% Grafita Traços 

Carbonatos 30% Opacos 5% 

Sericita 4%   

Plagioclásio 1%   

Grafita 1%   

 
 

2.6. Infraestrutura da mina 

As aberturas subterrâneas escavadas para a lavra dos corpos mineralizados ocorrem 

entre as altitudes de + 460 metros até um máximo de – 50 metros, e a mina é estruturada em 

painéis de 33 a 44 m de altura vertical. 

O acesso a mina é feito por rampa, que parte da superfície até os corpos de minério de 

Carvoaria, Cachorro Bravo, Laranjeiras e Rosalino. As rampas têm seção média de 25 m², 

declive de 10% a 12% e são interligadas a cada dois níveis. 

O método de lavra utilizado é o realce em subníveis (sublevel stoping). A perfuração é 

feita por carretas de perfuração tipo jumbo movidas a diesel. O carregamento de minério é feito 

com carregadeiras rebaixadas tipo LHD, cuja capacidade é de 4,59 m³. O transporte do material 

desmontado é por caminhões de 30 t e 35 t movidos a diesel. Na tabela 2 resume-se as principais 

informações da mina de Córrego do Sítio I. 

 

                          Tabela 2- Principais informações da Mina de Córrego do Sítio I 

Método de Lavra Sublevel Open Stoping 

Recuperação (%) 90% 

Diluição Operacional (%) 21% 

Diluição Planejada (%) 27% 

Vida útil (anos) 16 

Profundidade Atual (m) 382 

Profundidade Estimada (m) 806 

Número de realces/ano 96 

  

 A mina apresenta 2 ventiladores axiais com vazões de 70 m³/s com pressão de 347 

mm CA e potência: 500 CV.  A exaustão principal é constituída por 2 ventiladores centrífugos 

de capacidade instalada: 460 m³/s com vazão: 115 m³/s cada com pressão 255 mmCA e 

potência: 500 CV. O circuito de ventilação principal de exaustão é composto por um ventilador 

axial Joy expandex potência: 500 CV, vazão de 70 m³/s, 2 ventiladores centrífugos, vazão de 

113 m³/s, potência: 550 CV. Na figura 23 apresenta-se cada corpo de minério, seus acessos 

principais caminho da ventilação (seta azul representa o ar puro e seta vermelha o ar 

contaminado, sua profundidade, localização dos poços de ventilação e camaras de refúgio. 
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Figura 7- Circuito de ventilação de Córrego do Sítio I (Anglo Gold, 2018) 
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2.7 Ventilação 

 

A entrada do ar na mina é feita através da boca da mina e 5 poços de ventilação 

localizados entre os principais corpos minerio conforme mostrado na figura 23. 

Cada poço é dotado com ventilador centrífugo, de capacidade 115 m³/s, pressão total de 

2,5 KPa potência nominal de cada motor de 500 CV. Esses motores são acoplados a variadores 

de frequência que possibilitam o ajuste preciso de pressão e vazão para atender as necessidades 

operacional da mina. Na tabela 3 mostra-se a capacidade nominal instalada da mina Córrego 

do Sítio I de adução de ar fresco de 460 m³/s. 

Tabela 3 - Ventiladores principais instalados na mina 

Ventiladores 

principais 
       

Fabricante Modelo Vazão 

(m³/s) 

Pressão 

(kPa) 

Densidade 

(kg/m³) 

Rotação 

(rpm) 

Potência 

(CV) 

Quant. 

EXPANDEX AX06M11x2 40 3,06 1,03 1780 125 2 

FANTECH TR TVA18017500 70 3,4 1,05 1785 500 CV 2 

SOMAX VT CENTRÍFUGO 115 2,5 1,03 590 500 CV 2 

 

Uma vez utilizado nas operações e segundo preconiza a legislação, o ar é direcionado 

por ventiladores auxiliares para os distritos de ventilação, isolados da corrente de ar fresco 

através de portões duplos, de onde é conduzido até a superfície por um conjunto de chaminés 

dedicadas para esse fim, segundo tabela 4. 

Devido à possibilidade de aumento de produção nos próximos anos, além do 

aprofundamento da mina, o estudo da viabilidade de um novo poço de adução é colocado em 

pauta. O circuito atual de ventilação não suportaria a demanda de ar necessária para o 

cumprimento das exigências impostas pela legislação.  

O aumento da frota e da profundidade implicam o aumento da carga térmica na mina, 

que exigirá a implantação de medidas para o controle dessa situação. A unidade de Córrego do 

Sítio I, na intenção de manter o alto padrão de qualidade e segurança, está se antecipando a esse 

problema preparando a mina para esse momento. 

Tabela 4 - Principais ventiladores auxiliares instalados na mina 

Ventiladores 

auxiliares 
       

Fabricante Modelo Vazão 

(m³/s) 

Pressão 

(kPa) 

Densidade 

(kg/m³) 

Rotação 

(rpm) 

Potência 

(kW) 

Quant. 

FANTECH Axial 20 3,12 1,1 1785 125 1 

SOMAX Axial 30 2 1,11 1760 125 1 
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2.7.1 Características geométricas dos circuitos  
 

O modelo computacional da mina éelaborado por meio dos modelos (wireframes) 

obtidos nos levantamentos topográficos que, após importados diretamente pelo VENTSIM, são 

transformados na malha de ventilação em três dimensões. Os poços e as galerias devem ser 

representados no modelo por meio de suas características físicas, aerodinâmicas e térmicas para 

melhor representar a mina. Os parâmetros mínimos necessários para a construção de um modelo 

computacional de um circuito de ventilação são basicamente os aspectos geométricos 

relacionados com as dimensões das galerias: seu perímetro, seu comprimento e seu coeficiente 

de atrito. O segundo grupo de valores relaciona-se com as curvas características dos 

ventiladores. Ao se modelar uma mina, as perdas por choque oriundas de numerosas fontes, tais 

como pontos de carga, baias diversas, curvas numerosas, poderiam ser simuladas como uma 

galeria. Como o programa importa os dados de levantamentos topográficos, que usualmente 

são feitos de numerosos pontos, isso iria implicar uma excessiva penalização no comprimento 

equivalente, além de ser, em minas extensas, um trabalho monótono a cansativo, muito sujeito 

a erros. Optou-se por aumentar o fator k em 20% (Brake, 2009). Os fatores k utilizados são 

obtidos do trabalho de Salvadoretti; Costa e Koppe (2010) nas minas da empresa, portanto 

representam uma fonte confiável para modelar a mina. 

Já as portas de ventilação simples são simuladas como uma perda de carga de 10 Ns2/m8, 

as portas duplas com uma perda de carga de 50 Ns2/m8 e os muros de contenção como uma 

perda de carga 1x109 Ns2/m8. 

Os valores utilizados são relacionados na tabela 5. 

Tabela 5 - Parâmetros médios das galerias e chaminés para projeto da ventilação de CDSI 

Seção de galerias (m x m) 5,5 x 5,5 

Fator de atrito k (Ns²/m8)  0,015 

Resistência das Chaminés (raise bored holes – Ns²/m8) 0,010 

Resistência das Portas de ventilação (Ns²/m8) 10 

Resistência das Paredes de tijolos (Ns²/m8) 1x109 
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Figura 8 - Planejamento da ventilação nas frentes em desenvolvimento da mina de Córrego do Sítio I 

Mina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Cota 366             305             244             183             122             -              -              -          -            -            

Primário 711             351             457             299             -              -              -              -          -            -            

Secundário 91               1                 251             -              -              -              -              -          -            -            

802             351             707             299             -              -              -              -          -            -            

Cota

Primário -              -              -              -              -              -              -              -          -            -            

Secundário 106             9                 -              -              -              -              -              -          -            -            

106             9                 -              -              -              -              -              -          -            -            

Cota

Primário 0                 -              -              64               21               -              -              -          -            -            

Secundário 151             112             68               -              -              -              -              -          -            -            

152             112             68               64               21               -              -              -          -            -            

Cota

Primário 645             -              17               13               -              -              -              -          -            -            

Secundário 414             -              14               -              -              -              -              -          -            -            

1.059          -              31               13               -              -              -              -          -            -            

Cota 745             668             592             516             440             -              -              -          -            -            

Primário 920             1.347          905             891             1.069          600             95               429          618           520           

Secundário -              704             440             577             486             74               -              558          974           820           

920             2.051          1.345          1.468          1.555          673             95               987          1.592        1.340        

367             287             207             127             47               -              -              -          -            -            

Primário 1.916          1.548          245             1.104          808             1.075          906             609          915           915           

Secundário 2.760          2.984          568             1.736          640             1.730          1.457          979          1.472        1.472        

4.676          4.532          813             2.840          1.449          2.805          2.363          1.587      2.387        2.387        

Cota 399             315             236             151             66               -              -              -          -            -            

Primário 1.656          2.153          4.545          2.779          1.941          -              330             1.128      2.280        2.280        

Secundário 761             992             2.322          1.603          1.505          -              119             710          1.434        1.434        

2.416          3.145          6.867          4.382          3.446          -              450             1.838      3.714        3.714        

10.131       10.200       9.832          9.066          6.470          2.805          2.813          3.426      6.101        6.101        

Média Metros (mês) 844             850             819             756             539             234             234             285          508           508           

Desenv.  Simultâneo 17               17               16               15               11               5                 5                 6              10              10              

Ventiladores Desenv. 11               11               11               10               7                 3                 3                 4              7                7                

Ventiladores Lavra 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ventiladores Sonda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Total 24               24               24               23               20               16               16               17            20              20              

CB 102 Desenvolvimento (m)

TOTAL

CB ASC DRIVE Desenvolvimento (m)

TOTAL

Desenvolvimento (m)

CB DESC Desenvolvimento (m)

TOTAL

CB ASC Desenvolvimento (m)

TOTAL

CV Desenvolvimento (m)

TOTAL

ROSALINO Desenvolvimento (m)

TOTAL

LJ

Cota

Desenvolvimento (m)

TOTAL

Total
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2.8. Abordagens no estudo de caso 

 

Os dados iniciais utilizados ao longo do trabalho são obtidos a partir de medidas in situ 

e valores bibliográficos quando a primeira opção for impossível.  

Como não é possível tomar medidas ao longo de todo o circuito de ventilação, devem 

ser encontrados locais no sistema de ventilação, seja a ventilação principal ou auxiliar. As 

características consideradas para esse fim são: 

• Sistema de ventilação principal: pontos-chave da entrada e do retorno, levando em conta 

características como dutos separados, presença de portas ou alterações significativas na 

seção transversal e na forma. 

• Sistema auxiliar: cada face de trabalho é um ponto de medida no circuito auxiliar. 

Todos os pontos são medidos mensalmente e, em seguida, as informações são reunidas 

em um banco de dados criado para esse fim. Os fatores medidos são: velocidade do ar, 

temperaturas, seção (m2) e outras informações relevantes, comprimento, posição dos 

trabalhadores, pontos de operação, rugosidade da parede, etc. 

Normalmente, os pontos de controle estão em locais fixos, mas a evolução do 

funcionamento varia a posição de alguns pontos de controle ao longo do tempo, tendo menos 

medidas registradas em alguns deles. Por esse motivo, a análise de dados érealizada mesclando 

alguns pontos quando suas características eram semelhantes. 

 

2.8.1 Descrição dos parâmetros de ventilação 

 

 Os parâmetros descritos a seguir são medidos in situ ou calculados por meio dos dados 

iniciais. Existem 10 parâmetros referentes à ventilação principal e 20 referentes à auxiliar.  

Ventilação principal 

1. Ponto: Número de identificação. 

2. Coordenadas (UTM): posição do ponto dentro do circuito de ventilação (m). 

3. Data da medida: dia, mês e ano da medida tomada. 

4. Hora: hora em que a medida étomada durante o dia. 

5. Velocidade do ar (m/s): Medido com anemômetro rotativo de palhetas. 

6. Temperatura seca (ºC): medida com um psicrômetro. 

7. Temperatura úmida (ºC): medida com um psicrômetro.  

8. Seção (m2): é calculada regularmente com um medidor de distância a laser. 

9. Fluxo de ar (m3/s): conhecendo-se a velocidade do ar e a seção, ele pode ser calculado 

usando a fórmula fluxo de ar = velocidade do ar x seção. 

10. Temperatura efetiva (ºC): é calculada pela equação (16). 
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Ventilação auxiliar 

1: Número de Identificação. 

2. Coordenadas (UTM): Posição do equipamento (m). 

3. Data da medida: dia, mês e ano da medida tomada. 

4. Velocidade do ar (m/s) 

5. Seção (m2) 

6. Temperatura úmida seca (ºC) 

7. Temperatura úmida (ºC) 

8. Temperatura efetiva (ºC): 

9. Entrada do fluxo de ar (m3/s): conhecendo-se a velocidade do ar e a seção, pode 

ser calculado usando a fórmula fluxo de ar = velocidade do ar x seção. 

10. Saída do fluxo de ar (m3/s). 

11. Distância entre a face de trabalho e a entrada da tubulação (m): Usando um laser 

medidor de distância. 

12. Tipo de ventilador: Exaustão, forçado. 

 

2.8.2 Velocidade do ar 

 É um parâmetro fundamental para os custos de saúde e segurança ou de operação. A 

velocidade do ar também é importante para modelar as necessidades de fluxo de ar do circuito 

de ventilação principal e auxiliar, considerando o número de pessoas trabalhando no local, os 

gases produzidos pelos motores a diesel, a necessidade de remover a temperatura excessiva 

devido ao calor ou máquinas estratos e a velocidade máxima do ar permitido por norma. As 

concentrações e temperaturas dos gases aumentam rapidamente sem um suprimento adequado 

de ar, piorando as condições ambientais dos trabalhadores, bem como sua eficiência. 
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CAPÍTULO 3: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Histórico da ventilação de mina 

 

 A ventilação natural é uma técnica utilizada desde os primórdios da mineração. É 

causada pela diferença de temperatura do ar no interior da mina em relação ao ar externo e pela 

diferença de pressão (natural) entre os dois acessos à mina. Utilizava-se o fogo para forçar a 

entrada de ar fresco para dentro da mina (Gonçalves, 2009).  

 Com a crescente necessidade de um maior fluxo de ar no interior das minas, 

desenvolveram-se as técnicas de ventilação mecânica com ventiladores instalados na entrada 

de ar (insuflação), ou na saída da ventilação (exaustão). Esse desenvolvimento ocorreu, 

principalmente, a partir da segunda metade do século XIX, com os ventiladores mecânicos de 

grandes diâmetros, exclusivamente centrífugos e de velocidades reduzidas (Pinto et al., 2013). 

 

3.2 Efeitos das condições de temperatura e umidade  

 

O trabalho em espaços confinados exige uma série de procedimentos para garantir a 

condições mínimas de segurança e saúde. A exposição prolongada do homem a condições 

térmicas desfavoráveis produz efeitos fisiológicos que reduzem o rendimento e podem até 

provocar a morte (Torres; Gama, 2005).  

Os efeitos das condições de temperatura e umidade inadequadas tornam os operários 

menos conscientes dos sinais visuais ao seu redor e essas reduções levam eventualmente a um 

ponto em que o déficit de atenção compromete a segurança e a saúde dos trabalhadores com o 

aumento do potencial para acidentes graves. 

A má qualidade do ar é uma das razões-chave porque ambientes subterrâneos podem ser 

perigosos para as pessoas que trabalham na mineração. Gases tóxicos como CO e CO2, outros 

gases inflamáveis e combustíveis e poeira estão, muitas vezes, naturalmente presentes. 

Karoly (2009) alerta que o projeto pelo “cenário de pior caso” pode acarretar, nos 

estágios iniciais, um fluxo de ar em excesso. O autor defende que o monitoramento das 

atividades e equipamentos nas frentes de trabalho seja a base do projeto. Vários trabalhos 

apontam o redimensionamento do sistema de ventilação, em função da variação da escala de 

produção, do aprofundamento das minas e de outros fatores. 

Kocsis, Hardcastle e Keen (2009) relatam três desafios que afetam as operações em 

minas subterrâneas metalíferas e que são particularmente aplicáveis em sua totalidade às minas 

brasileiras. As minas estão se tornando cada vez mais profundas; elas estão cada vez mais 

mecanizadas e os requisitos legais estão se tornando cada vez mais exigentes. Do ponto de vista 
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de ventilação os efeitos principais da profundidade são o aumento do calor e da umidade, e 

aumento das condições de tensão prévia, obrigando ao aumento da sustentação das escavações. 

Esses fatores levam as empresas a concentrar sua atenção, esforços, tecnologias e recursos no 

controle da estabilidade das escavações e em eficientes sistemas de ventilação. 

Com relação à produtividade, dados obtidos para as minas sul-africanas de ouro, 

indicam uma sensível queda de produção mantidas as mesmas condições operacionais, exceto 

as condições de ventilação. Sabe-se que, a partir de uma determinada faixa de temperatura, o 

rendimento do trabalhador é reduzido de forma drástica, chegando a doenças ou acidentes.  

 Machado (2011) relata que quando o organismo é exposto a uma variação de 

temperatura muito grande ocorrem várias reações de adaptação tais como vasodilatação 

periférica, que aumenta circulação sanguínea na superfície do corpo e com isso a troca de calor 

com o ambiente é mais intensa. Os sintomas se manifestam como tontura ou desmaio.  Na tabela 

6 mostra-se, conforme a norma NR 15 (Brasil, 2002), a relação entre o regime de trabalho e a 

temperatura. 

Tabela 6 - Regime de trabalho e temperatura em função da temperatura de globo 

Regime de trabalho intermitente com descanso no 

próprio local de trabalho 

Tipo de atividade 

Leve               Moderada            Pesada 

Trabalho contínuo Até 30°C          Até 26,7 °C         Até 25,0 °C 

45 minutos trabalho x 15 minutos de descanso 30,1 a 30,6°C      26,8 a 28,0 °C      25,1 a 25,9°C 

30 minutos trabalho x 30 minutos de descanso 30,7 a 31,4°C      28,1 a 29,4°C      26,0 a 27,9°C   

15 minutos trabalho x 45 minutos de descanso 31,5 a 32,2°C    29,5 a 31,1°C    28,0 a 30,0°C 

Não é permito o trabalho sem a adoção de medidas 

adequadas de controle 

>32,2 °C          > 31,1°C            > 30°C 

Fonte: NR 15 – (BRASIL, 2002) 

 

 O desenvolvimento e extração em corpos de minérios mais complexos e mais profundos 

exigem uma infraestrutura mais eficiente de ventilação. O método de lavra utilizado, o aumento 

da profundidade e frota são parâmetros importantes para o controle do calor. Minas na África 

do Sul, segundo Brake (2001), vêm produzindo em profundidades maiores que 3 km, se 

aprofundando a 5 km. As minas australianas também se aprofundaram nas últimas três décadas. 

Um dos desafios tecnológicos significantes em minas profundas é o problema do calor.  

 Ambientes frios e quentes podem criar problemas quando o corpo não consegue 

regular sua temperatura, acarretando problemas para o trabalho mental e manual. Além disso, 

a taxa de produtividade diminui e os níveis de segurança são reduzidos. Se a situação for 

prolongada, os riscos tais como desmaios, exaustão ou cãibras podem surgir. Esse risco pode 

ser reduzido por meio de um processo de aclimatação em ambientes quentes. 
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  As condições subterrâneas, às quais os funcionários são submetidos podem produzir 

um metabolismo desequilibrado e, por esta razão, têm que ser controladas. Um dos principais 

parâmetros é o índice IBUTG (índice de bulbo úmido – termômetro de globo - obtida pela 

equação (3), de acordo com a Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/78, que estabelece 

que a exposição ao calor dever ser avaliada através do “Índice de bulbo úmido – termômetro de 

globo" (Brasil, 2002).  

    

   IBUTG = 0.7TBU + 0.3TE (°C)                                                (3) 

      

Em que:  

TBU - Temperatura de bulbo úmido natural (em ºC);  

TE - Temperatura de globo (em ºC); 

  

 De acordo com a NR 17 (Brasil, 2015) a temperatura efetiva deve estar entre 20°C e 

23°C, com a velocidade do ar não superior a 0,75m/s e umidade relativa do ar não inferior a 

40% para que o trabalho seja executado na melhor forma possível. Sabe-se que, a partir de uma 

determinada faixa de temperatura, o rendimento do trabalhador é reduzido de forma drástica, 

chegando a doenças ou acidentes como mostrado na figura 9. 

 

 

Figura 9 - Rendimento do trabalhador x temperatura (Poulton, 1970, citado por Massanés, 2015). 

 

 Segundo Eston (2005), as menores taxas de acidentes estão relacionadas a 

temperaturas inferiores a 21°C e às maiores taxas, para valores superiores a 27°C. Entre esses 

valores, tem-se uma faixa onde a correlação não é bem definida. O Departamento de Minas e 
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Energia da África do sul (DME), relaciona a temperatura de bulbo úmido (TBU), a temperatura 

de bulbo seco (TBS) e a temperatura globo (TG) com o grau de risco de intermação, em tais 

ambientes operacionais conforme a tabela 7. 

 
Tabela 7- Relação entre regime de trabalho e temperatura em função da temperatura de bulbo seco, úmido e temperatura de 

de globo. 

Carga de calor ambiental Grau de risco Ação geral 

Tbu> 32,5 °C ou  

Tbs > 37,0 °C ou 

Tg> 37,0 °C  

Risco inaceitável de 

distúrbio pelo calor 

Trabalhos rotineiros ou emergências só 

poderão ser feitos após análise de riscos por 

especialistas e sob supervisão especializada. 

Tbu > 27,5°C; 32,3 °C e, Tbs > 

32,5°C, mas ≤ 37,0 °C e Tg > 

32,5 °C, mas ≤ 37,0°C 

Alto potencial para 

distúrbio pelo calor 

Necessita de plano de trabalho; Gerenciar a 

carga térmica. 

Tbu > 25,0 °C, mas ≤ 27,5 °C Tbs 

≤ 32,5 °C Tg ≤ 32,5° C 

Potencialmente 

predisposição para 

distúrbio pelo calor 

Medidas de higiene ocupacional e ergonomia 

em locais quentes devem ser tomadas 

Tbu ≤ 25,0 °C e,  

Tbs ≤ 32,0 °C e 

Tg ≤ 32,0 ° C 

Baixo risco  Verificações rotineiras 

 

Fonte: DME, ano 2010 

  

 A temperatura virgem da rocha (VRT) aumenta ao mesmo tempo que a profundidade 

devido ao calor do núcleo da Terra. A presença de água subterrânea ou radioatividade pode 

modificar seu valor. O método mais preciso para determiná-la são as sondagens e as análises 

laboratoriais (Sundberg; Back; Hellström, 2005). Apesar disso, existe um método alternativo, 

quando não há tal informação, usando a rocha fragmentada de frentes lavradas como valor 

equivalente (Mcpherson, 2009). 

 

3.3. Relação entre acidentes, calor e qualidade do ar 

 

Os primeiros registros de consequências graves do calor excessivo aconteceram nas 

minas da África do Sul em 1924. Minas pouco mecanizadas demandam maior esforço físico e 

apresentam maior exposição aos fatores de riscos; consequentemente, são mais propensas a 

acidentes (Stewart, 2003). 

 Martins (2016) reporta que, em Istambul (2014), incêndio em mineradora de carvão 

matou 245 trabalhadores e deixou escapar alta concentração de monóxido de carbono no ar; em 

Chasnala, Índia (1975), mina de carvão explodiu e sete milhões de litros de água inundaram a 
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escavação, com 372 mortos; problemas na ventilação, na Mina Ghenzihe, com 115 mortos, na 

China (2002). 

           O ar em mina é normalmente seco, contendo 20,93% de O2, 79,04% de N2 e 0,03% de 

CO2, em volume. Além destes gases, a atmosfera subterrânea contém pequenas quantidades de 

metano (CH4), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos não 

oxidados e parcialmente oxidados, amônia (NH3), gás sulfídrico (H2S) e dióxido de enxofre 

(SO2), mesmo sob condições normais que juntos não correspondem a 0,1% (Vutukuri; Lama, 

1986). Os gases presentes na atmosfera da mina podem ser provenientes dos motores a 

combustão, das detonações, do maciço, da oxidação de madeira ou minérios sulfetados, entre 

outros. Estes gases podem ser divididos em: gases tóxicos e gases explosivos. 

            Por definição, ar puro contém 78,10% de nitrogênio, 20,93% oxigênio, 0,03% gás 

carbônico, argônio 0,94%. 

A qualidade do ar em operações de mina subterrânea pode variar significativamente 

durante o dia de trabalho, mas até pouco tempo a única forma de assegurar que a mina tivesse 

qualidade suficiente de ar era prove-lo em excesso ajustando o volume ou a direção do fluxo. 

Assim, as condições de trabalho eram toleráveis, mas raramente ideais (Basu; Andersen; 

Godsey, 2013). 

 

3.4. Fonte de calor em minas subterrâneas 

 

 A literatura aponta mais de 23 fontes de calor em subsolo. O fluxo geotérmico, 

motores a combustão, o uso de explosivos, a rede de iluminação, a oxidação de certos tipos de 

minérios, a infiltração de águas termais, movimentação do maciço, a rede de ar comprimido e 

a presença de grande número de trabalhadores em certos tipos de lavra são algumas das fontes 

de calor características de uma lavra em subsolo. 

 As temperaturas em minas subterrâneas são influenciadas por calor liberado 

naturalmente ou devido às operações mineiras.  Constitui motivo de grande preocupação porque 

condiciona o funcionamento da mina (Hardcastle e Butler, 2008; Aminossadati; Mohammed; 

Shemshad, 2010), afetando as questões de segurança e as taxas de eficiência. As quatro 

principais fontes de calor de acordo com (Kocsis; Hardcastle; Keen, 2009) são: 

 

•  rocha (gradiente geotérmico); 

• conversão de energia potencial em energia térmica à medida que o ar desce em fluxos 

de ar verticais (autocompressão); 

•  motores de equipamentos a diesel; 

• geradores de pressão: ventiladores primários, auxiliares e reforçadores (boosters). 
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 Dependendo da mina, a importância de cada variável é definida por suas 

características específicas.  Na figura 8 mostra-se em porcentagem a contribuição de cada 

fonte de calor em um estudo de caso. 

 No entanto, a quantificação dessas fontes de calor precisa de alguns parâmetros 

fundamentais que devem ser previamente determinados, sem os quais não seria possível 

obter um modelo de previsão do circuito de ventilação (Zhou et al., 2011). 

 

 

Figura 10 - Contribuição das fontes de calor em uma mina metálica, estudo de caso 

Fonte: adaptado de Payne e Mitra, 2008 

 

 As características do calor da rocha (gradiente geotérmico) podem ser obtidas a partir 

de informações bibliográficas (Mcpherson, 2009), mas os valores podem variar 

consideravelmente dependendo das reais condições da mina. Assim, é necessário tomar 

medidas in situ e utilizar ensaios de laboratório para determinar esses valores (Mousset-Jones 

e Mcpherson, 1984, Krishnaiah; Singh; Jadhav, 2004; Sundberg; Back; Hellström, 2005). 

Entretanto, não é sempre possível obter resultados dessa forma. Então equações e software de 

modelagem podem alcançar resultados com precisão suficiente para as pesquisas de ventilação  

(Mcpherson, 2009). 

 A redução da temperatura em minas subterrâneas é, usualmente, focada na otimização 

da eficiência do sistema de refrigeração (Del castillo, 1988; Stewart, 2003; He et al., 2010; 

Veloso et al., 2012; Edgar et al., 2013). Recentemente, uma técnica surgiu para melhorar a 

eficiência da mina por meio da redução do consumo de energia do sistema de ventilação e 

51%

24%

7%

8%

7%
3%

Fontes de calor

auto compressão fluxo de calor das paredes da rocha

equipamento a diesel fragmentação das rochas

equipamento elétrico águas subterrâneas



41 
 

 

destinar o fluxo de ar somente o necessário nas galerias e frente de trabalho, comumente 

chamada de ventilação por demanda ou simplesmente VOD (Hardcastle; Kocsis; Connor, 2006; 

Li et al., 2011; Kazalov et al., 2013).   

 Do ponto de vista da engenharia, a determinação da quantidade de calor transmitida 

por unidade de tempo para um gradiente de temperatura especificado é um problema-chave 

(Valente, 2005). A taxa pela qual a energia é transferida da rocha para o ar é função da diferença 

de temperatura entre a superfície da rocha e a massa de ar, da rugosidade da superfície, da 

velocidade do ar, da porcentagem da superfície da rocha que está úmida e da pressão de vapor 

do ar de ventilação. A temperatura da rocha é função do gradiente geotérmico, da difusividade 

da rocha e do tempo de exposição (Hall, 1981). 

 Equipamentos como jumbos (exemplo: 125 HP), minerador contínuo (exemplo 460 

HP), caminhões (exemplo: 650 HP), carregadeiras LHDs (exemplos: 185, 350 HP), 

locomotivas, ventiladores, bombas, guinchos, dispositivos de iluminação e pessoas, entre 

outros, produzem calor (Hardcastle; Kocsis; Connor, 2006). 

3.4.1 Gradiente geotérmico 

 

O gradiente geotérmico pode variar de 10°C/km até 60°C/km, dependendo do ambiente 

geomorfológico, geotécnico, petrográfico e estrutural do maciço rochoso. Mas isso depende do 

tipo de rocha e da localização da mina. Existem minas em que essa variação é menor do que os 

100 m. Para Machado (2011), o ar sofre modificações relativas na sua composição química e 

física quando flui descendentemente em uma escavação de mina, o ar gera um aumento de 

pressão devido a seu próprio peso o que causa um aumento de temperatura de aproximadamente 

1°C para cada cem metros na vertical. 

A determinação do gradiente geotérmico é feita através dos monitoramentos de 

temperaturas nos furos no interior das galerias efetuados em furos horizontais nas paredes das 

galerias, nos níveis quatro, cinco, seis, sete, oito e onze. A precisão das medidas térmicas éda 

ordem de um centésimo de grau Celsius, em condições de campo (Gomes, 2003). 

Ainda segundo o citado autor, a evolução sequencial de temperaturas mostra uma 

tendência de diminuição de temperaturas com o tempo de medida, nos níveis quatro, cinco, seis 

e sete, indicando que a temperatura das rochas nas galerias está abaixo daquelas do ar. Uma das 

consequências das perturbações térmicas induzidas pela ventilação é que os dados obtidos em 

furos de cinco metros não são representativos de temperaturas estáveis do maciço. 

Segundo Machado (2011) uma análise aprofundada feita pela empresa de consultoria 

BBE (2004) mostra que as rochas dos níveis superiores da mina Cuiabá- MG sofreram uma 

ação de troca térmica com ar de ventilação, sendo as temperaturas medidas o resultado do 
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equilíbrio térmico entre as camadas mais superficiais da rocha com a coluna de ar de ventilação. 

Por isso, essas temperaturas não devem ser consideradas para utilização do gradiente 

geotérmico da mina nas simulações computacionais, pois não são representativas da real 

temperatura da rocha virgem e irão influenciar muito nos cálculos de temperatura de rocha 

virgem em profundidade. Variam com locais e tipos de formações do terreno conforme a tabela 

8. 

Tabela 8- Variação o gradiente geotérmico conforme a profundidade e tipo de rocha. 

Tipo de rocha Gradiente geotérmico (m/oC) 

Rochas sedimentares e metamórficas 30 a 31 

Rochas intrusivas e metamórficas 40 a 73  

Mina de prata 16  

Mina de ouro  12 a 120  

Mina de cobre 29  

Mina Morro Velho 77 (até 1950 m) e 66 (maior que 1950 m) 

Fonte: BBE, 2004. 

 

A temperatura da rocha deve ser obtida usando-se sensores térmicos introduzidos dentro 

de furos até uma profundidade suficiente para obter a temperatura mais próxima possível da 

temperatura real. Isto requer que se espere até a estabilização completa das leituras exigindo-se 

uma leitura com precisão de 0,01°C, em uma profundidade mínima de cinco metros (MVSI, 

1982).  

O fluxo geotérmico médio mundial é cerca de 65 mW/m2, e os gradientes médios em 

faixas não vulcânicas variam de 20 a 35 ºC/km. O Brasil tem a maior parte de seu território em 

bacias sedimentares e crátons estáveis antigos, de modo que o gradiente médio pode ser tomado 

como de 25 a 30 ºC/km. Na figura 8 apresenta-se valores de temperatura da rocha virgem para 

algumas profundidades e na figura 9 para diversas minas.  

Torres e Gama (2005) mencionam que, em estudos feitos nas minas de Neves Corvo e 

San Rafael, épossível quantificar que a influência do grau geotérmico na temperatura da 

atmosfera subterrânea varia de 85,1% a 90,4% para as minas estudadas, podendo classificá-las 

como minas pouco profundas ou profundas, conforme tabela 9. 

Tabela 9- Tipificação da profundidade de uma mina segundo a temperatura da atmosfera subterrânea influenciada pelas 

propriedades térmicas do maciço rochoso 

Tipo de mina Temperatura Seca 

(Ts)* 

Profundidade (m) 

Rochas Rocha + eq. Diesel + outro 

Pouco profunda Ts < 29° C < 850 a 1600 m < 750/1500 m 

Profunda Ts ≥ 29° C > 1600 m > 1500 m 

* A temperatura seca do ambiente de ar com velocidade crítica (0,5 a 0,8 m/s). 

Fonte: Torres; Gama, 2005 
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A importância desse fator geotérmico está relacionada com a possibilidade de estimar 

com precisão a temperatura do estrato rochoso em profundidade e, assim, inferir a taxa de calor 

liberado para o ar de ventilação. A taxa pela qual a energia térmica é transferida da rocha para 

o ar, além de outros fatores, é função da diferença de temperatura entre a superfície da rocha e 

a superfície da massa de ar (Hartman, 1991). 

 
                Figura 11 - Ábaco utilizado para o cálculo do grau geotérmico na Mina Grande – MG. 

Fonte: Machado, 2011 

 A precisão nas medidas de temperatura deve ter um rigor elevado, pois será um 

parâmetro para determinação da capacidade de refrigeração, caso necessária, podendo-se 

subestimar ou superestimar a capacidade real de ventilação. 

3.4.2 Difusividade térmica 

 

 A condutividade térmica da rocha, juntamente com o calor e a massa específica, 

determina a velocidade de resfriamento da rocha exposta às vias aéreas, conhecida 
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simplesmente como difusividade térmica da rocha (m²/s), conforme equação 4 proposta por 

(McPherson, 2009). 

 

                                                    𝛼 = k𝑟/ 𝜌𝑟·𝐶𝑟                                                                           (4) 

Em que:  

  
𝛼 – difusividade térmica (m²/s); 

kr – condutividade térmica da rocha (W/m°C); 

𝜌𝑟 – densidade da rocha (kg/m³); 

Cr – calor específico da rocha (J/kg°C). 

 

A razão k𝑟/ 𝜌𝑟·𝐶𝑟 é uma constante para cada rocha, chamada de difusividade térmica, 

α (Mcpherson, 2009). Ela mede a capacidade do material de conduzir a energia térmica em 

relação a sua capacidade de armazená-la.  

3.4.3 Condutividade térmica 

 

 A condutividade térmica da rocha (W/mºC) é um fator que determina a capacidade de 

transmitir calor na galeria. Quanto maior o valor, mais fácil é a transferência de calor dos 

estratos. Este parâmetro baseia-se principalmente na sua mineralização e densidade, enquanto 

a temperatura da rocha tem menos influência. Quando é necessária uma alta precisão, a 

condutividade térmica da rocha deve ser obtida a partir de amostras analisadas em laboratório, 

embora aspectos como a água subterrânea e a fratura de rocha possam modificar os resultados 

(Mousset-jones e Mcpherson, 1984; Krishnaiah; Singh; Jadhav, 2004; Sundberg; Back; 

Hellström, 2005). A condutividade da rocha e o fluxo de calor são relacionados por meio da 

Lei de Fourier, conforme equação 5. 

                                                            

𝑞 = −k · 𝐴 · (𝑑𝜃/𝑑𝑥)                                                               (5) 
 

Em que:  

  

k – Condutividade térmica (W/m°C); 

A – Seção (m²); 

𝜃 – Temperatura (°C). 

Quando dois corpos com temperaturas diferentes são postos em contato, ocorre o 

equilíbrio um térmico entre eles. Esse processo desenvolve-se espontaneamente devido à 

transferência de energia do corpo de temperatura mais elevada para o corpo de menor 

temperatura (Valente, 2005). Em minas subterrâneas, esse efeito de resfriamento ocorre quando 

o material desmontado a temperaturas superiores, seja minério, seja estéril, é exposto ao ar de 

ventilação que circula em temperaturas inferiores. Portanto, há diferença de temperatura entre 

rocha e ar, e se desencadeia a transferência de calor.  
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Figura 12 - Variação da temperatura da rocha Virgem (°C) a partir da superficie (m) 
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Classificada como uma das propriedades de transporte de energia, essa propriedade 

fornece uma indicação da taxa segundo a qual a energia é transferida pelo processo de difusão. 

Pode ser entendida também como a medida da habilidade da rocha em conduzir o calor. Quanto 

melhor condutora for a rocha, maior será o valor da condutividade.  

Uma forma de medir a condutividade térmica é utilizar um aparato de barras divididas. 

De acordo com esse método, as amostras de rocha são cortadas em cilindros com faces paralelas 

e polidas, e sua condutividade é determinada relativamente a discos de material de referência, 

cuja condutividade é determinada por meio calibração contra material padrão internacional, 

neste caso, o quartzo cristalino puro (Gomes, 2002). 

 

3.4.4 Calor proveniente do óleo diesel 

 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo e constituído basicamente por 

hidrocarbonetos. É um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio 

e, em baixas concentrações, por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com 

as características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. 

É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em 

suspensão e com odor forte e característico. A densidade do óleo diesel brasileiro a 20 ºC (em 

kg/m³); massa específica em relação à água (em kg/m³) é estipulada em limites especificados 

pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Os valores são: 0,820 a 0,880 kg/m³ para diesel “B” 

(interiorano) e 0,820 a 0,865 kg/m³ para diesel “D” (metropolitano), e o diesel marítimo 0,82 - 

0,88 a 20 ºC; pelo método NBR-7148 (Petrobrás, 2010). 

Considerando-se que eficiência térmica é a porcentagem de energia calorífica 

convertida em energia mecânica útil, um motor diesel tem uma eficiência entre 30% a 35%. Na 

prática, isso significa que um motor de combustão interna diesel, com uma dada potência, 

produz cerca de três vezes essa potência em forma de calor. Os programas de simulação 

computacional assumem internamente que nenhuma parte da energia se converte em trabalho 

útil (Climsim, 1992). 

Sabe-se também que os equipamentos não trabalham a plena carga, a todo tempo. Para 

modelar com precisão a quantidade de calor gerado por máquinas acionadas a diesel, é essencial 

usar a taxa de utilização desses equipamentos, preferencialmente pela medição de seu ciclo 

operacional, em uma média mensal. Pode-se também estimar a carga térmica com mais 

precisão, quando se sabe o consumo de diesel, multiplicado por sua capacidade calorífica 

(McPherson, 2009). Essas cargas caloríficas podem ser localizadas ou distribuídas.  



47 

 

 Dimensiona-se a vazão de ar mínima necessária para diluir a emissão diesel, para o 

limite de tolerância adotado pela NIOSH (1984) 0,05 mg/m³ para 8 horas trabalhadas 

utilizando-se a equação 6:  

 

                         QDP (min.) =   ∑
𝐸𝐶

𝐷𝑃𝐿𝑇
 x ∑ P                       (6) 

Em que: 

QDP (min) é a vazão mínima de ar requerida no ponto, (em m³/s); 

DPLT= 0,1 ou o Limite de Tolerância para o carbono elementar, (em mg/m³); 

∑EC é o somatório da contribuição de material particulado, em cada segundo, emitido pela 

frota diesel analisada, (em mg/s); 

∑ P é o somatório da potência diesel, (em KW). 

 

3.4.5 Autocompressão 

 

Quando o ar desce em uma mina sofre um aumento de pressão, o que gera um aumento 

de temperatura. Consequentemente, provoca diminuição da capacidade de resfriamento do ar 

(MVS5, 2002).  McPherson (2008) estabelece que as perdas na pressão total disponível do ar, 

devido ao atrito com as paredes das galerias ocasionado pelo movimento do ar ao longo dessas 

vias de ventilação, se manifestam como um aumento proporcional no volume, deixando a 

temperatura inalterada, conforme a equação P1V1 = P2V2, a partir da equação 7.                                  

                                                      
𝑃1𝑉1 

𝑇1
   =  

𝑃2𝑉2

𝑇2
                                                                             (7) 

 

 O fluxo de ar para baixo aumenta sua pressão e energia interna. Assim sendo, a 

temperatura do ar aumentará representado pela equação 8. 

 

                                       (h2 - h1) = (𝑍1 - 𝑍2) · 𝑔 + 𝑞12                                                             (8) 

Em que:  

h - Entalpia (J/kg);  

Z - Altura da superfície (m);    

g – Aceleração da gravidade (m/s2);  

q - calor adicionado / extraído dos ambientes (J/kg).  

  

 A variação da autocompressão pode ser calculada de outra forma utilizando a equação 

9, segundo (Torres e Gama, 2005). 

    ∆ = 0,0098Lsenα       (9) 

Em que:  

α - inclinação       L - largura das escavações 
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 Se não há troca de calor com ambiente, apesar de haver variação térmica ocorre 

compressão do ar segundo a lei de compressão adiabática (Hartman et al., 1991). O aumento 

adiabático da temperatura do ar é um processo que ocorre durante a descida do ar no interior da 

mina causado por sua própria compressão, ocasionando a conversão de energia potencial em 

energia térmica. 

 Segundo Valente (2005), na análise térmica de alguns processos específicos, 

frequentemente são encontradas certas combinações de propriedades termodinâmicas. Uma 

dessas combinações ocorre quando há um processo à pressão constante, resultando sempre em 

uma combinação do calor sensível, calor latente e do calor de superaquecimento de uma mistura 

ar-vapor de água calculada para um marco térmico arbitrário, normalmente 0°C. Essa 

propriedade é a entalpia, cuja unidade de medida é o kJ/kg. 

 As condições de design para uma aplicação específica de minas seriam determinadas 

a partir de um estudo detalhado de otimização. Geralmente, as temperaturas ótimas de bulbo 

úmido estão entre 27,5 °C e 28,5 °C com temperaturas mais baixas aplicáveis a operações 

menos mecanizadas. O desempenho do trabalho diminui e o risco de doenças relacionadas ao 

calor aumenta significativamente quando a temperatura do bulbo úmido excede 30,0 °C e o 

trabalho normalmente não deve continuar quando a temperatura do bulbo úmido for superior a 

32,5 °C. 

 

3.4.6 Rocha desmontada 

 Quando o mineral explotado é exposto ao ambiente, há uma diferença de temperatura 

entre o ar e a rocha, gerando transferência de calor. Essas condições são encontradas em frentes 

de trabalho e na via com correia transportadora. A quantidade de calor pode ser determinada 

pela  equação 10. 

                                                       𝑞𝑓𝑟 = 𝑚 · c · (θ1 - θ2)                                                          (10) 

Em que: 

qfr - carga de calor gerada pela rocha fragmentada (kW); 

m – massa de rocha desmontada (kg/s); 

c - calor específico da rocha (kJ/kg °C); 

θ1 - temperatura da rocha  desmontada  imediatamente após ao desmonte em (ºC); 

θ2 - temperatura da rocha ao sair do fluxo de ar em  (ºC). 
  

 A temperatura da rocha nas frentes de trabalho é ligeiramente abaixo da VRT, mas o 

atrito aplicado para lavrar o mineral aumenta seu valor para uma temperatura similar. Então, a 

temperatura θ1 pode ser considerada igual à VRT (McPherson, 2009). 
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3.5 Equipamentos  

 

 O procedimento de obtenção  da carga de calor do equipamento é diferente se a fonte 

é eletricidade ou diesel. Além disso, a composição da carga de calor de ambos os tipos será 

diferente. No caso do equipamento movido a diesel, haverá calor sensível e latente, enquanto o 

equipamento elétrico produz somente calor sensível. 

  Na ventilação da mina, a forma de propulsão é um fator muito importante ligada à  

questão de umidade. Também exerce influência  no cálculo da temperatura efetiva. Por outro 

lado, o calor sensível é o calor trocado por um sistema. O calor gerado por estratos ou máquinas 

é adicionado ao circuito de ventilação, aumentando a temperatura. 

 

3.5.1 Equipamento a diesel 

 

 Equipamentos movidos a diesel são amplamente utilizados em minas subterrâneas de 

carvão, minérios metálicos e não metálicos. Entre 1998 e 1999, 196 (74%) de 264 minas 

subterrâneas de metais e não metais dos EUA usaram 3.998 unidades de equipamento diesel e 

145 (16%) de 910 minas de carvão subterrâneas usaram 3.112 máquinas (Zheng, 2011, citado 

por Silva, 2018). Os motores a diesel são robustos, confiáveis e eficientes. Têm menor custo de 

manutenção e são bastante duráveis. Não é incomum para os motores a diesel em caminhões 

pesados ter uma vida de 1.000.000 milhas (Anon., 2000). Em comparação com os equipamentos 

elétricos, eles oferecem maior flexibilidade no subsolo com maior manobrabilidade e eficiência. 

Outras fontes de energia elétricas, híbridas ou de células de combustível ainda não são 

comercialmente disponíveis para uso em equipamentos grandes (Anon., 2000). 

 No entanto, durante as últimas duas a três décadas, os efeitos sobre a saúde causados 

pelo diesel nas emissões também receberam atenção em todo o mundo. Acredita-se que a 

exposição a longo prazo para o escape de diesel pode ser cancerígeno (Anon., 1988; 2000). 

Além disso, a superexposição aguda para o escape de diesel também éassociada a efeitos 

deletérios para a saúde, como olho e irritação do nariz, dores de cabeça, náuseas e asma (Kahn 

e Orris, 1988; Rundell et al., 1996; Wade e Newman, 1993). 

 Atualmente os motores de carregadeiras LHD e caminhões são equipados com 

catalisadores para completar a combustão de gases que é realizada com uma eficiência de 

aproximadamente 90 % (Gonçalves, 2009, citado por Martins, 2016). 

Segundo Brake (2009), um dos impactos mais significativos na ventilação das minas 

subterrâneas metalíferas nos últimos 100 anos é o ingresso de equipamentos a diesel. Esses 

equipamentos introduziram novos riscos relacionados com os subprodutos de sua combustão 

em ambientes confinados, que podem tornar irrespirável o ar no interior das minas ou mesmo 

danosa à saúde dos trabalhadores. 
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 Para o emprego do diesel, inicialmente é utilizada a quantidade estipulada por 

McPherson (1993), de 0,08 m3/s por kW e depois, com o advento diesel S10, a NR 22/1978 

estipulou 0,06 m3/s, assim como o Safe Work Australia (2011) ou, no Canadá, 0,032 a 0,063 

m3/s por kW (Gangal & Grenier, 2002, citado por Kocsis, 2009). A Vale Inco prefere trabalhar 

com 0,079 m3/s por kW. Na Mina Ballarat, a estimativa considerou 0,05 m3/s por kW. Em 

Minas em Portugal utiliza-se 0,035 m³/h.hp (Torres, 2005). 

  Motores a diesel produzem calor sensível e latente. As principais fontes, de forma 

proporção semelhante, são:   

• radiador e corpo da máquina.  

• gases de escape gerados pela combustão interna.  

• processos de fricção da máquina fazendo seu trabalho. 

 A relação entre  equipamento elétrico e equipamento a diesel pode ser feita com uma 

taxa de 0,3 litros de diesel por 1 kW por hora com uma potência calorífica de 34.000 kJ/L ( o 

combustivel no brasil emite 43 kJ/L). Resultando o calor emitido para o ambiente da mina de 

2,83 kW para cada kW de potência mecânica (McPherson, 2009), como na operação a seguir : 

calor emitido por segundo é:  (0,3/60·60) · 34000 = 2,83 𝑘𝐽/𝑠   para cada 𝑘𝑊.                                    

Para conhecer o calor produzido, é necessário determinar o consumo de diesel por turno ou a 

taxa média de utilização da máquina. 

 Por outro lado, o calor latente gerado pode ser calculado usando uma razão de 1,1 

litros de água por litro de combustível consumido (Kibble, 1978). No entanto, as medidas in 

situ têm relatado de 3 a 10 litros de água por litro de combustível, dependendo da potência do 

motor e do nível de manutenção (McPherson, 1986). A equação 11 explica a reação gerada 

quando o combustível é consumido. 

 

               𝐶𝑛𝐻𝑛 + 𝑂𝑠 = 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2                                                        (11) 

 

Além do calor gerado e de uma certa quantidade de água e CO2, a combustão produz 

outros gases e poluentes que afetam o ambiente de trabalho e aumentam custos de ventilação 

da mina. De acordo com Cholewa (2017) o custo da ventilação é de cerca de US$ 35,71 por 

metro cúbico (m³). Cada cavalo-vapor do motor diesel exige cerca de 4,2 m³ por minuto de ar. 

Dependendo do custo da eletricidade em uma determinada mina, isso pode custar cerca de US$ 

150.000 em média por máquina, apenas nos custos de ventilação. 

 A mudança para caminhão elétrico elimina esse custo. É mais barato carregar uma 

bateria do que operar um ventilador (Ross, 2016). A grande dificuldade da implantação desse 

equipamento é o elevado investimento inicial, sendo 15 a 55% mais caro do que os 

equipamentos a diesel (Varaschin, 2016). 
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 O calor tradicionalmente é um produto não considerado do diesel nos equipamentos 

subterrâneos, geralmente levando a situações em que o sistema de ventilação resultou 

subdimensionado para a frota de equipamentos e implicando maior risco para a força de 

trabalho e/ou diminuição da capacidade de produção.   

 Devido à eficiência geral dos motores de combustão interna, o equipamento a diesel 

pode produzir aproximadamente três vezes mais calor (kW) que o equipamento elétrico. Dessa 

produção de calor, aproximadamente um terço é produzido como perdas radiativas diretas da 

máquina, um terço é produzido como calor dos gases de escape e um terço como potência de 

saída do eixo (menos trabalho feito contra gravidade) que mais tarde é convertido em calor 

devido a perdas de energia de atrito (McPherson, 1993). O calor produzido por equipamentos 

a diesel é diferente do produzido por outras fontes, porque uma parte significativa do calor 

gerado é produzida como calor latente. Através do vapor de água nos gases de escape, controles 

de emissões e evaporação associados ao sistema de refrigeração do equipamento. 

 É óbvio que o calor produzido por equipamentos diesel em relação ao trabalho realizado 

é significativo e deve ser contabilizado. Ao contrário de muitos contaminantes mitigados pela 

sistema de ventilação, não é necessário determinar a produção máxima de calor do 

equipamento, e em exercícios de planejamento, a taxa média de produção de calor é geralmente 

calculada e usada na determinação da taxa (s) adequada (s) de ventilação necessária. 

 O cálculo da produção de calor a partir de uma máquina a diesel pode ser definido 

com base na taxa de consumo de combustível pela  equação (12): 

                                  

                                                    qT = fc  x Cdiesel / 3600                                                        (12) 

Em que:  

qT = total de calor (kW); 

fc   =  consumo de combustível (litros/hora); 

Cdiesel  =  calor contido no diesel (kJ/litro)  - 43 MJ/kg. 

  

 O calor latente é a energia de um sistema durante um processo com temperatura 

constante, como uma mudança de estado da matéria, evaporando a água líquida no fluxo de ar. 

É um fator muito importante ligado ao fator de umidade que também influencia no cálculo da 

temperatura efetiva. 

 

            Calor latente                  ql = VH2O X l H2O / 3600                                                      (13) 

Em que:  

ql = calor latente (kW); 

VH20 = produção de volumes de água (litros/hora); 

l = calor latente de vaporização da água (kJ/kg). 
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 O calor sensível é o calor trocado por um sistema. O calor gerado por estratos ou 

máquinas é adicionado ao circuito de ventilação, aumentando sua temperatura. 

 A medida desse calor é simplesmente a diferença entre o calor total e o calor latente 

conforme a equação 14. 

                                    qs = qT − qL                                                                                                                                                 (14) 

Em que: 

qs = calor sensível (kW); 

qT = calor Total (kW); 

qL = calor latente (kW). 

 

 O aumento de temperatura associado no ar ambiente em toda a máquina é uma 

função do caudal de ar de acordo com a equação 15.  

 

                                                = qs/ mar  x Cp                                                                     (15) 
      

                                                     
Em que:  

   = variação de temperatura (K); 

qs      = calor sensível (kW); 

m ar = taxa de fluxo de massa do ar (kg/s); 

Cp     = calor específico de ar seco (kJ/kg K). 

 

 Muitas vezes esta equação é ligeiramente modificada para determinar a taxa de 

ventilação necessária para limitar a temperatura em toda a máquina, ou para garantir que as 

condições não atinjam os critérios de projeto para temperatura de parada de trabalho. Observe-

se que a taxa de fluxo de massa do ar deve ser convertida em uma taxa de fluxo de volume 

usando a massa específica do ar para que uma comparação adequada às outras taxas de 

ventilação de acordo a equação 16:   

    VR = v ar / P máquina                                                                                                     (16) 

Em que:  

VR = taxa de ventilação (m³/s por kW) 

V ar = taxa de ventilação (m³/s) 

P máquina = potência da máquina (kW) 

 A equação 17 determina o calor total gerado que compreende uma relação entre o 

calor latente e calor sensível. 

                     𝑞𝑐 = 𝑐 ·𝐸𝑐 /100· 𝑃𝐶                                                                                                          (17) 

Em que: 
 

qc = calor emitido por combustível (kW); 
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 c- litros consumidos de combustível por segundo (l/s); 

Ec – eficiência do combustível (%); 

 Pc= medida calorífica do combustível (kJ/l). 

 Um último parâmetro é necessário para calcular a quantidade de água gerada pela 

combustão representada pela equação 18. 
 

                                              W= c. Ec/100. r                                                                (18) 

Em que: 

W – Volume de água gerado (l);  

r - Taxa de equivalente líquido. 

        Depois de determinar o volume de água gerado, o calor latente é calculado levando em 

consideração um valor padrão do calor de vaporização latente da água, 2450 kJ/kg e uma 

equivalência 1: 1 litro-quilograma de água, equação 19. 

 

                   𝑞𝑙 = λW · 𝑊                                                                        (19) 

Em que:  
 

ql - calor latente (kW); 

 λW - Calor de vaporização latente da água (kJ/kg). 

 

3.5.2 Equipamentos elétricos 
 

 Os custos de investimento em equipamentos elétricos serão maiores do que em 

equipamentos a diesel. Portanto, é necessária uma estimativa robusta dos custos operacionais 

para mostrar que os custos de capital mais altos são justificados e o retorno pode ser 

compensado. Os equipamentos elétricos exigem uma infraestrutura menor de ventilação do que 

os equipamentos a diesel, então, os custos operacionais serão mais baixos, portanto, a mudança 

poderá ser feita mais facilmente (Varaschin, 2016). O mesmo autor menciona os cinco 

principais impactos da transição do equipamento a diesel para o equipamento elétrico: 

 

• consumo de energia dos ventiladores auxiliares; 

• consumo de energia dos ventiladores principais; 

• condicionamento do ar da mina (aquecimento e resfriamento); 

• consumo de diesel; 

• custo de desenvolvimento (abertura de poços e infraestrutura de ventilação). 
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Tabela 10 - Vantagens e desvantagens dos equipamentos elétricos 

 Vantagens Desvantagens 

Equipamento a diesel 

 

Maior flexibilidade operacional 
• Aumento das taxas de umidades devido a 

queima de combustível; 

• Geração de gases e poluentes eu afetam 

o ambiente subterrâneo; 

• Necessidade maior de ventilação; 

Equipamento elétrico • Não emissão de gases poluentes e de 

particulado de diesel (DPM); 

• Redução significativa das emissões 

de calor (60% a 80% menor); 

• Menores custos de ventilação; 

• Menor consumo energético 

operacional ($/t); 

• Menores custos de manutenção; 

• Menores níveis de ruído e vibração. 

• Eficiência operacional mais baixa para 

execução de tarefas diversas devido a 

necessidades de cabos elétricos para 

algumas atividades; 

• Custo de aquisição alto em torno de 15% 

a 55% maior. 

 

 

 

 

 

 

Pode-se deduzir pelas características sintetizadas na tabela 10, que o uso do 

equipamento elétrico permite a redução do consumo de energia elétrica devido a necessidade 

menor de ventilação e mais eficiência das máquinas. Existem outras alternativas para melhorar 

a ventilação, como a implementação da ventilação por demanda, aumentando o fluxo de ar ou 

instalando um trocador de calor, mas nenhuma delas é capaz de cumprir ambas as condições.  

Apesar dos incentivos claros que existem para o equipamento diesel, ao contrário do 

equipamento elétrico, este apresenta como desvantagem as emissões de calor e escape 

produzidas pelos motores. No passado, as emissões de tubo de escape exigiam grandes volumes 

de ar para diluir e eliminar contaminantes. Embora as melhorias recentes signifiquem que é 

necessário menos ar para lidar com os contaminantes, o escape ainda contém níveis 

preocupantes de DPM (diesel particulate matter), e quantidades significativas de ar ainda são 

necessárias para lidar com as emissões de calor. Estas são 2,5 vezes maiores do que os dos 

equipamentos elétricos devido inteiramente à diferença na eficiência dos motores diesel em 

comparação com a eficiência dos motores elétricos, que são cerca de 37% eficientes (caminhões 

de transporte) e 92% eficientes, respectivamente. 

Estudos feitos por Massanés (2015) mencionam que o calor sensível e latente pode ser 

reduzido em torno de 50% e 84% respectivamente com a substituição de caminhões a diesel 

por elétricos em uma mina de potássio na Espanha. Na figura 13 mostra-se a metodologia 
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seguida em diferentes etapas para obter o calor sensível produzido e adicionado ao meio 

ambiente. 

 
Figura 13 - Geração de carga de calor do equipamento elétrico (McPherson, 2009) 

 De qualquer forma, não está claro se o equipamento elétrico pode ser aplicado com 

sucesso em todos os cenários. Por exemplo,várias fontes sugerem que, dependendo do ambiente 

operacional, o equipamento elétrico pode ter custos de manutenção mais altos do que os 

equipamentos a diesel, especialmente para LHD elétricas. Além disso, o equipamento elétrico 

alimentado por cabos ou trilhos pode exigir um investimento significativo em suporte e infra-

estrutura para atender o grau de flexibilidade oferecido pelo equipamento a diesel. Até então, 

ainda pode ser desproporcional a comparação com o equipamento a diesel, dependendo da 

específica aplicação. Essas questões sugerem que, em alguns casos, o equipamento elétrico 

seria muito caro e ineficaz para oferecer uma alternativa válida. 

 Algumas fontes também relatam que o equipamento elétrico pode ser menos confiável 

do que o equipamento a diesel, no entanto, isso é provavelmente devido a problemas com a 

longevidade dos cabos e dos trilhos (Chadwick, 1992) (Paterson; Knights, 2012), ou com 

duração limitada da bateria, em vez de um problema com os componentes internos do próprio 

equipamento. Embora um estudo (Paraszczak et al 2014) tenha relatado que o tempo médio de 

duração da bateria de LHDs elétricas ou caminhões em uma mina conseguem ter autonomia de 

operação em média de 4 horas. Além disso, o impacto na produção é estimado pequeno, entre 

0,6% e 2,7%. Dado que usualmente um turno de operação subterrânea no Brasil é de 6 horas, 

sendo em média 4,5 horas trabalhadas, esta tecnlogia estaria próxima a entregar autonomia sem 

prejudicar o rendimento de trabalho no turno. 

 Além da maior eficiência energética dos motores elétricos, o menor consumo de diesel 

significaria uma queda na temperatura e na concentração de poluentes. Portanto, os requisitos 

da ventilação seriam reduzidos e poderia ser alcançado um local de trabalho com melhor 

ambiente, o que leva a uma maior produtividade e taxas de produção. O uso de equipamentos 

elétricos também pode ajudar a reduzir a incerteza sobre as variações de preços do petróleo e 

requisitos legais ambientais mais restritivos. 
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3.6. Sistemas de ventilação  

     Com a crescente necessidade de um maior fluxo de ar no interior das minas, desenvolveram-

se as técnicas de ventilação mecânica com ventiladores instalados acesso de entrada de ar.   

(insuflação), ou na saída da ventilação (exaustão).    

            Quando a ventilação natural não consegue manter a temperatura desejada no local, 

recorre-se à ventilação mecânica, que pode executar-se em três modos diferentes: 

 

1- Ventilação por insuflação; 

2- Ventilação por exaustão; 

      3-Ventilação mista (com insuflação e exaustão).  

 

A ventilação por insuflação consiste em introduzir ar limpo na mina com objetivo de 

manter os níveis adequados de oxigênio (20,95% ate 18%); diluir contaminantes presentes ou 

gerados em atividades não passíveis de exaustão localizada; prover conforto térmico, calor ou 

frio (consequência secundária). A ventilação por exaustão tem como objetivo captar poluentes 

o mais próximo possível dessa fonte e otimizar a ventilação geral (consequência secundária). 

O método principal de controlar condições atmosféricas no subsolo é por meio do fluxo 

de ar. Isso é produzido, primeiramente, por meio de ventiladores que estão usualmente, mas 

não necessariamente, locados na superfície. O regulamento regional ou nacional deve insistir 

que ventiladores principais sejam colocados na superfície para minas com emanações de gases. 

Enquanto ventiladores principais têm como função conduzir o ar no até as frentes de trabalho 

mais distantes na quantidade suficiente para atender as necessidades, deve-se levar em 

consideração que para isso será necessário superar as resistências ao deslocamento do ar através 

das galerias, nos obstáculos como máquinas e obstruções por entupimento de galerias. Quanto 

maior for a resistência ao deslocamento do ar, menor será a quantidade de ar impulsionada pelo 

ventilador. Outra função do circuito principal é a exaustão do ar impuro e o pó das frentes de 

lavra, retornando pela galeria e saindo pelo poço. Os ventiladores secundários transportam por 

meio dos dutos o ar puro para painéis nas frentes de trabalho. Sua outra função é a exaustão do 

pó presente nas frentes de lavra. Ventiladores auxiliares são usados para passar o ar por dutos 

para ventilar aberturas de exaustão. A distribuição do fluxo de ar pode ser controlada por 

portões, bloqueios, reguladores e outros. 
 

               A lei do quadrado e a equação de Atkinson são as expressões básicas para conhecer o 

comportamento do fluxo de ar em minas subterrâneas (Hall, 1981; Meyer, 1998; McPherson, 

2009; Diego et al, 2011). A primeira equação relaciona os conceitos de pressão, fluxo de ar e 

resistência a passagem do ar através de uma via aérea, conforme equação 20. 
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                                                      𝛥𝑃 = 
𝑘𝑃𝐿

𝐴³
· 𝑄2                                                                                                        (20) 

Em que: 

𝛥𝑃 = pressão ou diferença de pressão, em Pa (N/m²); 

k= fator de atrito (Ns²m-4); 

P = perímetro da galeria (m); 

L= comprimento da galeria (m); 

A = área (m²); 

Q = quantidade de ar (m³/s). 

 A diferença de pressão é função da resistência, das características da galeria, dos 

obstáculos e da quantidade de fluxo ar que flui através da vias aéreas. Esta diferença é um fator 

crucial para determinar a ventilação da mina e pode ser calculada por meio de dois grupos de 

métodos diferentes. 

            A lei quadrada é usada para fluxos turbulentos. Se considerasse um regime laminar, 

os valores correspondentes de resistência variariam. Nesse caso, a expressão quadrada deve 

mudar, conforme a equação 21. 

                                                            𝑃 = 𝑅 · 𝑄𝑛                                                                                     (21) 

Em que: 

R = resistência de Atkinson (Ns²/m8); 

Q = quantidade de ar, em m³/s. 

N = Este é um valor que variaria em um intervalo entre 1 para regimes laminares até 2,05 para 

regimes totalmente turbulentos (sem dimensões). 

3.6.1 Ventiladores 

 

  O objetivo dos ventiladores é providenciar um aumento de pressão que permita o fluxo 

de ar através das vias áreas (dutos de ventilação) e frentes de trabalho. A equação 22 determina 

a pressão de um ventilador. 

          𝑃𝑛 =𝑄·𝑝/ɳ                   (22) 

Em que: 

Pn - Potência nominal do ventilador (W); 

Q – taxa de fluxo ou caudal  (m³/s); 

p - Aumento da pressão gerada pelo ventilador (Pa); 

ɳ - eficiência do ventilador (%). 

  

 Existem três tipos de ventiladores subterrâneos realizando diferentes objetivos dentro 

do circuito de ventilação: 

1. ventiladores principais;  
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2. ventiladores reforçadores (booster); 

3. ventiladores auxiliares. 

 Brake & Nickson (sd, segundo Silva, 2018) discutem a terminologia, preferindo a 

denominação ventilador de distrito, que ventilador secundário. 

 Os ventiladores principais são usados para conduzir o ar através dos dutos de 

ventilação e podem ser colocados no subsolo ou na superfície imediatamente antes do acesso 

principal. Dependendo da sua posição no circuito de ventilação podem ser conectados em série 

ou paralelo, conforme figura 14. A seleção de um ventilador de mina é estabelecida por vários 

pontos de serviço com base no fluxo de ar e pressão necessária ao longo da vida da mina 

(Gamble et al., 2009). 

 

Figura 14 - Curva da resistência da mina de dois ventiladores conectados em série (McPherson, 2009). 

 A conexão da Figura 6 dá mais pressão ao sistema do que apenas um ventilador. No 

entanto, é necessário que ambos tenham a mesma ou capacidades muito similares. Caso 

contrário, o mais fraco torna-se um obstáculo para o sistema. Por outro lado, a conexão em 

paralelo fornece mais fluxo de ar para o sistema, como na figura 15. 

 
 

Figura 15 - Curva característica da mina com dois ventiladores conectados em paralelo (McPherson, 2009). 
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             Sempre que possível, deve-se conduzir o ar por galerias utilizando circuitos paralelos.  

A associação em paralelo reduz drasticamente o valor da resistência equivalente do trecho, de 

forma que a condução do ar provoca menores perdas de carga. Algumas aplicações requerem 

uma vazão variável. O controle de vazão de ventiladores é, usualmente, feito por: 
 

• variação da rotação do ventilador; 

• estrangulamento do fluxo de ar por registros na sucção; 

• estrangulamento do fluxo de ar por registros na descarga; 

• mudança na geometria (palhetas). 
 

A ideia de ambas as conexões é fornecer pressão suficiente para superar a resistência da 

mina gerada pelos elementos descritos na seção anterior e colocada no circuito principal. 

Ventiladores em série são usados para ganho de pressão com a mesma vazão. Ventiladores em 

paralelo para ganho de vazão com a mesma pressão. No entanto, nem sempre é possível 

alcançar o objetivo ou também é caro e, então, é necessário usar um ou mais ventiladores que 

podem reduzir a pressão necessária do ventilador principal e diminuição de vazamentos 

(Mattikainen e Taylor, 2010).  

    

3.6.1.1 Ventiladores centrífugos 

 

 São equipamentos nos quais o ar penetra na direção do rotor e é despejado 

radialmente.  Atualmente, sua aplicação em mina subterrânea está ligada à necessidade de se 

obter altas pressões.  São ventiladores mais robustos (requerem menos manutenção), porém são 

de maior custo de aquisição (figura 16) e não permitem ajuste do passo. São indicados para 

grandes depressões totais: 1000 mm a 1500 mm de coluna de água.  
 

 

Figura 16 - Ventilador centrífugo (Anglo Gold, 2017) 

3.6.2.1 Ventiladores axiais 

 

Nestes ventiladores, a direção do escoamento do ar é aproximadamente paralela ao eixo 

do rotor.   É um equipamento que permite o ajuste do ângulo de ataque das pás (passo) do rotor, 
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Figura 17- Ventilador axial (Mc Pherson, 1997) 

proporcionando um significativo aumento de vazões (versatilidade), dependendo do passo 

escolhido para a operação.  São os ventiladores mais comumente usados em mina subterrânea, 

conforme mostrado nas figuras 17, 18 e 19, (McPherson, 1997). 

 

 

 

  
 

                                                                                                                   Figura 18 - Ventilador axial na superfície (Mc Pherson, 1997) 

 

 
 

 

 
      

 

 

 
 

 

Uma desvantagem dos ventiladores axiais, em relação aos centrífugos, quando operam 

em altas pressões: há uma zona de instabilidade de funcionamento em sua curva característica 

pressão x vazão, além da redução de eficiência, há uma tendência de aumento da vibração no 

rotor, causando desgaste prematuro de peças. O fabricante recomenda não operar nesta faixa de 

vazões (Salvadoretti, 2000). Exemplos de curvas características de um ventilador axial, para 

vários ângulos de ataque das pás do rotor (o aumento do ângulo de ataque exige maior potência 

do motor elétrico, que deve ser adequadamente dimensionado) é mostrado na figura 20. 

 

 
 

Figura 20 - Exemplo de curva característica de um ventilador axial em vários ângulos (Mc Pherson, 1997). 

Figura 19 - Dispositivos de ajuste do ângulo de ataque das pás (passo) do rotor de um ventilador axial (Mc Pherson, 1997). 
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Após a primeira guerra mundial, com o grande desenvolvimento da aerodinâmica, são 

introduzidos os ventiladores axiais de grande porte, sendo esses hoje em dia os mais 

empregados. De uma maneira geral, os ventiladores centrífugos são os que melhor se adaptam 

aos serviços da mina além de serem mais silenciosos. Entretanto os ventiladores axiais são mais 

baratos, compactos e flexíveis quando ao seu uso, permitindo a regulagem do ângulo de pás de 

seu rotor, variando os valores de vazão e pressão impostos, sendo, por esses motivos, os mais 

empregados como ventiladores de poço de ventilação.  

 

3.7 As normas reguladoras da mineração 

 

Existem diversas normas regulando a segurança em subsolo, desde a consideração de 

espaços confinados, na Engenharia de Segurança do Trabalho, quanto em normas específicas 

de operações, como ventilação, iluminação e outras, definidas por agências e demais órgãos 

internacionais e nacionais (ANM, MSHA, NIOSH, CANMET e outros). 

Segundo Machado (2011), a norma regulamentadora de ventilação no Brasil é a Norma 

Regulamentadora 22 da Portaria n. º 2037, em vigor desde 15 de dezembro de 1999, no seu 

parágrafo 22.24 - Ventilação em Atividades de Subsolo, e nas Normas Reguladoras de 

Mineração. Nessa norma determinam-se as condições mínimas de funcionamento da ventilação 

como vazão de ar, localização e pressão dos ventiladores, direção e sentido do fluxo de ar, entre 

outros. De acordo com a NR 22.24, a vazão de ar dentro de uma mina deve ser de no mínimo 

2,0 m³ para cada trabalhador por minuto e o sistema de ventilação, seja ele natural ou artificial, 

deve atender aos seguintes requisitos: 

• Manutenção do suprimento de oxigênio exigido; 

• Renovação contínua do ar; 

• Diluição eficaz de gases inflamáveis ou nocivos; 

• Eliminação de concentrações de poeiras em suspensão do ambiente de trabalho; 

• Manutenção de temperatura e umidade adequadas ao trabalho humano. 

• Manutenção do sistema e operação de forma regular e contínua. 
 

    Martins (2016) avaliou mudanças na NRM 06, estabelecidas em 20/01/2015 pela Portaria 

DNPM N°36/2015. Essa norma estabelece a obrigatoriedade e requisitos de sistema de 

ventilação para as atividades em subsolo. Essa NRM obriga as minerações subterrâneas a 

realizarem medições mensalmente para avaliação da velocidade do fluxo em locais específicos, 

vazão do ar, direção e sentido do fluxo de ar, localização e função de todos os bloqueios para 

controle do fluxo de ventilação, condições mínimas de suprimento de ar, diluição de gases, 

poeiras, temperatura de bulbo seco e bulbo úmido e umidade. A quantidade de ar fresco nas 

frentes de lavra deve ser de, no mínimo, 2,0 m³/min (dois metros cúbicos por minuto) por 
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pessoa.Caso utilizem-se equipamentos a óleo diesel, a vazão de ar na frente de trabalho deve 

ser aumentada em 3,5 m³/min (três e meio metros cúbicos por minuto) para cada cavalo-vapor 

de potência instalada. Essa vazão mínima é questionada por muitos especialistas que trabalham 

com ventilação. Não se sabe ao certo o cálculo utilizado para chegar a esse valor. 

 Martins (2016) relata em seu trabalho que os fiscais do DNPM (hoje ANM) avaliam a 

norma como satisfatória, não necessitando de alterações. Os principais problemas detectados 

em relação à ventilação são os seguintes: 

1. falta de projeto de ventilação atualizado periodicamente nas empresas contendo os dados 

estabelecidos na norma; 

2. vazão de ar insuficiente nas frentes de trabalho; 

3. temperatura e umidade inadequadas ao trabalho; 

4. falta de monitoramento periódico do sistema de ventilação. 

  Comparou-se a regulamentação de diversos países mineradores, concluindo pela 

necessidade de atualização da norma brasileira em consoância com praticado nesses países. A 

vazão de ar projetada nas minas brasileiras estaria deficitária não cumprindo padrões 

internacionais. 

 Consultores entendem que, para o uso de explosivos, a fórmula do anexo 1 da norma 

pode estar incompleta, faltando a quantidade de litros de gases por kg de explosivos. A 

quantidade requerida para um desenvolvimento éretirada da legislação canadense levando-se 

em consideração o fator simultaneidade. Quanto à quantidade de ar para cobrir a produção de 

rocha desmontada, esse índice veio de antigos ábacos sul-africanos (Machado, 2001). 

Em termos de vazão de ar fresco no interior da mina, a norma estabelece que dois metros 

cúbicos por pessoa por minuto é a vazão mínima necessária para garantir oxigênio para os 

trabalhadores, além da diluição dos gases tóxicos. Para o uso simultâneo de mais de um veículo 

ou equipamento a diesel, em frente de desenvolvimento de túnel, deverá ser adotada a equação 

23, para o cálculo da vazão de ar fresco na frente de trabalho, apresentada por Geraldi (2011).  

                            

                                 Q = 3,5 (P1 + 0,75 x P2 + 0,5 x Pn)     [ m³/min]                                  (23) 

Em que: 

Q = vazão total de ar fresco (em m3/min); 

P1 = potência (CV) do equipamento de maior potência em operação; 

P2 = potência (CV) do equipamento de segunda maior potência em operação; 

Pn = somatório da potência (CV) dos demais equipamentos em operação. 
  

 Para garantir que as condições ambientais em subsolo não ultrapassem os limites 

regulamentares de conforto expresso pelo Índice de Bulbo úmido (IBUTG), calculado segundo 

a fórmula dada pela NR-15/ANEXO III representado pelas seguintes equações 24 e 25: 
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 - Ambientes internos ou externos sem carga solar 
 

                                  IBUTG = 0,7* tbn + 0,3* tg (°C)                                          (24)         

             - Ambientes externo com carga solar 
 

                                 IBUTG = 0,7* tbn + 0,1* tbs + 0,2 tg                                                      (25) 

Em que: 

tbun é a temperatura de bulbo úmido natural (em ° C); 

tg é a temperatura de globo (em ° C); 

tbs é a temperatura de bulbo seco (em °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

  

 Como esse índice (figura 19) não é prático para se trabalhar em subsolo, recomenda-

se uma aproximação prática que pode ser aplicada sempre onde não houver fonte de calor 

radiante significativa. A árvore de termômetros é indicada para medidas onde o posicionamento 

do equipamento não interfira no ciclo de trabalho. Para medidas nas frentes de serviço, 

aconselha-se o uso de um psicrômetro, que é um equipamento constituído de um termômetro 

de bulbo seco e outro de bulbo úmido. Esse conjunto de termômetros fornece o índice de 

Temperatura Efetiva nas frentes de lavra, onde, com ábacos, correlacionam-se as medidas de 

temperatura de bulbo seco e úmido para a obtenção dos valores de temperatura no local. 

Outro dado, que pode ser obtido a partir das medidas de bulbo seco e úmido, é a umidade 

nas frentes de lavra. Para isso, basta consultar uma carta psicrométrica, entrando com os valores 

medidos, para se obter a umidade relativa no local. O índice de Temperatura Efetiva empregado 

na avaliação de ambientes quentes, antes da normatização do índice IBUTG, é o mais indicado 

para as medidas nas frentes de lavra. Atualmente, esse índice é utilizado pela NR 17, nas 

avaliações de ergonomia. 

Figura 21 - Conjunto para determinação do índice IBUTG (NHT 01 C/E, 1985 
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3.8 Ventilação em minas 

 

 Os cruzamentos de fluxo de ar (crossings) são as maiores fontes de perda nos 

arranjos de ventilação de mina. Entretanto, é um componente essencial do arranjo. Portanto, 

cruzamentos bem planejados e desenhados podem minimizar a quantidade de perdas que são 

inevitáveis devido às características de forma das configurações de cruzamentos, que, por sua 

vez, podem reduzir o custo da ventilação. No estudo de Purushotham et al (sd), as perdas de 

carga são analisadas nos cruzamentos utilizando técnicas de dinâmica computacional de fluidos 

(CFD). Várias configurações de cruzamento são analisadas para estudar a influência da forma 

nas perdas. Resultados dessa pesquisa serão úteis no projeto efetivo de cruzamentos que 

poderiam reduzir custo de ventilação. 

Na Mina Grasberg (Freeport, Indonésia), as estimativas usadas assumiram eficiência 

para ventilador e motor de 75%. Em comparação, LKAB estava operando com mais de 88% de 

eficiência. A Mina Xishemen (China) tem mais de 60 pontos de medição do volume de ar 

(Bandopadyhayet al., 2004). A figura 20 mostra a ventilação e exaustão nos painéis de lavra 

em Taquari-Vassouras, lavrada por câmaras e pilares. Na mina Rim South, da Xstrata (níquel, 

Canadá), o sistema de ventilação tem 540 m3/s de capacidade no poço (com velocidade de 12 

m/s). Os ventiladores de exaustão do ar apresentam capacidade de 570 m3/s. Ajustes tiveram 

como resultado: menos 52,8% em custo operacional; menos 23,6% em custos com propano; 

menos 48,9 % em custo de energia (Barstch et al., 2010). Assim como essas, outras minas têm 

alterado sua ventilação. Estudos de caso são mostrados por Pritchard (2008) e Kocsis (2009).  

 

 
                  Figura 22- Disposição dos dutos de ventilação e exaustão nos painéis de lavra em                                        

Taquari-Vassouras (Moura, 2013). 
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No Brasil, Fazenda Brasileiro fez inversão do fluxo para aumento de eficiência 

(conforme Minérios & Minerales, 2010). A Mina Ipueira (cromita, Ferbasa) fez automatização 

de circuito primário e secundário (conforme Minérios & Minerales) e, segundo Leite (2010), 

escalonou sua ventilação com a potência instalada em equipamentos. Cuiabá apresentou 

expansão de 400 para 720 m3/s (Seixas, 2012; Machado, 2011). Ventilação da Mina Esperança 

é tratada por Pinto et al. (2013). A Unidade Vazante (Votorantim) estudará implantação de 

VOD. Rocha (2017) aponta que, segundo Barbalho (2013), a ventilação da Mina Cachoeira 

(urânio, Caetité-BA) contará com poço de adução, vertical, na porção mais central relativa aos 

corpos de minério, com poços de exaustão nas extremidades, inclinados, para retirada do ar 

viciado, conforme figura 21. O projeto de ventilação principal foi calculado para uma vazão de 

226 m³/s de ar. A quantidade de ar direcionado nas galerias depende das concentrações de 

radônio presente na mina de uma vazão mínima de 59,7 m³/s. 

A Mina Malmberget abriu mais dois poços, 12 chaminés e instalou mais ventiladores 

(Nensen & Lundkvist, 2005; Kocsis, 2009). Creighton tem diretores de frequência variável para 

volumes de ar diferentes em velocidades variadas (O’Connor, 2008; Kocsis, 2009). Mina 

Coleman é descrita por Allen (2008), Bousquet por Hardcastle et al. (1999); Mina Golsdtrike 

tem ventiladores auxiliares e secundário controlados remotamente (Kocsis, 2009). Mina 

Creighton (Canadá) tem inversores de frequência variável para volumes de ar diferentes em 

velocidades variadas (O’Connor, 2008; Kocsis, 2009). Mina Coleman é descrita por Allen 

(2008), Bousquet, por Hardcastle et al. (1999). Golsdtrike tem ventiladores auxiliares e 

secundários controlados remotamente (Kocsis, 2009).  Mina Capcoal apresenta monitoramento 

que revelou possibilidade dos sensores de velocidade do ar rebalançarem distribuição de ar 

baseada em dados mais reais (Kocsis, 2009). Ventilação da Mina Kidd Creek é descrita por 

Kocsis (2009) Pritchard (2008) mostra mina lavrada por câmaras e pilares com demanda de 260 

m3/s (para níveis e oficinas) e outra por longwall, com avaliação de mudança de 165 para 189 

m3/s. A CSA Mine (Glencore, cobre, Austrália) tem capacidade para 500 m3/s, com estudos 

para ampliação para até 1.000 m3/s. Silva (2016) resume na tabela 11 informações de algumas 

minas brasileiras e estrangeiras.      
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Tabela 11- Dados da ventilação de várias minas (modificado de Silva, 2016, a partir de várias fontes). 

Mina, empresa (minério, localização) 
Capacidade de ventilação 

 (m3/s) 
Fonte 

Esperança, (carvão, Brasil) 33 Pinto et al., 2013 

Panasqueira (Portugal) 114 Torres et al., 2009 

RosahPinah (zinco, Namíbia) 122 Develo et al., 2016 

Pyhasalmi (zinco-chumbo, Finlândia) 140 Pulkkinen et al, 2004 

Carborough, Vale (carvão, Austrália) 145 Morgan et al., 2008 

Coleman, Vale Inco (níquel, Canadá) 153-178 Allen, 2008 

Córrego do Sítio II, Anglo G. (ouro, Brasil) 160 Costa, 2017 

Bousquet (ouro, Canadá) 188 Hardcastle et al., 1999 

Caetité, (urânio, Brasil) 226 Ferreira, 2016 

Taquari-Vassouras, Vale (potássio, Brasil) 250 Oliveira, 2013 

Rocanville (potássio, Canadá) 283 Penner 

Ipueira, Ferbasa (cromo, Brasil) 390 Leite, 2010, por Luz, 2013 

Cuiabá, AngloGold (ouro, Brasil) 400-720 Seixas, 2012 

Córrego do Sítio I, AngloGold (ouro, Brasil) 460-255 Costa, 2017 

Malmberget, LKAB (ferro, Suécia) 443 Nensen; Lundkvist, 2005 

Golden Giant, Newmont (ouro, Canadá) 481 Götz et al, 2002 

Vazante, Votorantim (zinco, Brasil) 500 Maciel, 2016 

CSA, Glencore (cobre, Austrália) 500-1.000 Cobar, 2014 

Homestake (ouro, EUA) 504 Chen; Tien, 1999 

Rim South, Xstrata (níquel, Canadá) 540 Barstch et al., 2010 

Creighton, Vale Inco (níquel, Canadá) 645 Kocsis, 2009 

Neves Corvo (Portugal) 655 Torres et al., 2009 

San Manuel 800 Calizaya; Mutama, 2004 

Goldstrike, Barrick (EUA) 1.080 Kocsis, 2009 

Mina Henderson 1038-1750 Calizaya; Mutama, 2004 

El Teniente 1162 Calizaya; Mutama, 2004 

Kid Creek, Xstrata (cobre, zinco, Canadá) 1.220 Kocsis, 2009 

Resolution (cobre, EUA) 2.345 Bluhm et al., 2014 

San Rafael 155 Torres et al., 2009 
 

O sucesso de um método de lavra, além da adequação às propriedades das rochas, 

depende da eficiência da ventilação, da mecanização, da concentração das frentes ativas de 

extração, das quais as galerias de produção e transporte são as mais críticas. Abatimento em 

blocos resulta em altas taxas de produção (possibilidade de trabalhar com várias frente de 

trabalho), mas traz desafios: poeira, gases e calor. Calizaya; Mutama (2004) comparam 4 

sistemas de ventilação. Os fatores afetam a ventilação da resistência da mina ou da quantidade 

de contaminantes. O requisito de ar é de 1,7 t ar / t de minério a 5 t ar / t de minério. Para poços 

usualmente de 6 m de diâmetro revestidos de concreto são colocados para a ventilação principal. 

Por razões práticas, mineração prefere a exaustão, com velocidade mínima do ar 0,76 m/s. Um 
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sistema de exaustão reduz a necessidade de portões para direcionar a ventilação. O número e o 

tamanho dos ventiladores dependem de diversos fatores que a incluem a taxa de produção e o 

gerenciamento da quantidade de ar a ser distruibuída nas frentes de trabalho. A infraestrutura 

de ventilação depende de dois fatores: número e tamanho dos dutos de ar e a capacidade dos 

ventiladores principais. 

Para mitigar os problemas com calor, os sistemas de ventilação, para esse método de 

lavra, devem ser projetados de forma que o ar contaminado seja devolvivdo diretamente à 

superfície e isso requer dutos de ventilação de grande diâmetro. 

Vários aspectos tecnológicos têm auxiliado no monitoramento da eficiência da 

ventilação determinando os pontos mais críticos (calor excessivo e ventilação deficiente) 

utilizando técnicas como: VOD, CFD, controle remoto de equipamentos, controle dos pontos 

da mina onde tenha recirculação de ar (o ar viciado aumenta a temperatura do ar) sensores de 

calor e gás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O foco atual das mineradoras é projetar sistemas em que a ventilação pode ser ajustada 

com base na necessidade imediata. Este conceito é referido como ventilação sob demanda 

(VOD), que reduz os custos de ventilação usando apenas ar onde e quando é necessário, 

Figura 23 - Circuito principal de ventilação em Mina Caetité –BA (Ferreira, 2016) 
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conforme exemplificado na figura 24. Ao adicionar inversores de frequência nos ventiladores 

principais e auxiliares, torna-se possível ajustar a velocidade das palhetas do ventilador para 

produzir o fluxo de ar necessário. É possível programar o desligamento dos ventiladores em 

situações específicas, como por exemplo, em trocas de turno. Se uma mina implementa um 

sistema VOD, a capacidade do sistema de ventilação para se adaptar às necessidades de um 

cronograma de produção pode ser significativamente melhorada. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dinâmica de fluidos computacionais (CFD) é a simulação de sistemas de engenharia 

de fluidos usando modelagem (formulação de problema físico matemático) e métodos 

numéricos (Métodos de discretização, solucionadores de gerações de grade e parâmetros 

numéricos, etc.). Para resolver o problema do fluido, as propriedades físicas e químicas do 

fluido devem ser conhecidas. (Kurnia et al., 2014) 

Toraño et al. (2011) apresentaram um estudo do comportamento da poeira em dois 

sistemas auxiliares de ventilação por modelos CFD, levando em consideração a influência do 

tempo. A precisão desses modelos foi avaliada e validada pela medição da velocidade do fluxo 

de ar e da concentração de poeira respirável tomadas em seis pontos em uma mina de carvão. 

Concluiu-se que os modelos preditivos permitiram a modificação da ventilação auxiliar e 

melhoria da saúde condições e produtividade. 

Sasmito et al. (2013) realizaram um estudo computacional para investigar o 

comportamento do fluxo em uma mina subterrânea de carvão utilizando o método de câmaras 

e pilares. Vários modelos de turbulência, Spallart-Almaras, kEpsilon, k-Omega e Reynolds 

Stress Model, são comparados com os dados experimentais de Parra et al. (2006). O modelo 

 Figura 24 - Esquema simplificado da aplicação da ventilação por demanda (o autor) 
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Spallart-Almaras (2003) foi considerado suficiente para a predição do comportamento do fluxo 

adequadamente no ambiente subterrâneo, mantendo o baixo custo computacional. 

 Os resultados da modelagem de CFD, de acordo, com Rene et al. (2014), mostraram 

que a ventilação a uma taxa de 10-13 m³/s ajudaria a diluir e limitar a maioria das partículas de 

poeira abaixo da zona normal de respiração dos trabalhadores. Um sistema de mitigação de 

poeira inovador baseado na tecnologia da névoa de água também foi proposto. A viabilidade 

do novo sistema de controle de poeira respirável éinvestigada e verificada a partir de uma 

perspectiva teórica seguida de um projeto detalhado, que foi aprovado para implementação de 

campo.  

 

3.8.1 Recirculação 
 

        A recirculação pode ser definida como qualquer parte do fluxo de ar da mina que 

passa pelo mesmo ponto mais de uma vez (Marks, 1989). A recirculação é uma das grandes 

causadoras de aquecimento das minas.  

  A CHASM CONSULTING (2016) menciona que o ar recirculado tem uma série de 

consequências indesejáveis e possivelmente perigosas. 

• Acumulação de calor e umidade - À medida que o ar recircula, ele absorve o calor dos 

equipamentos, estratos de rocha e ventiladores cada vez mais em cada passagem. A presença 

de águas subterrâneas e as operações mineiras provocam o aumento da umidade da mina. 

• Formação de gases e poeira - O ar recirculado contribui para o acúmulo de vapores e poeira. 

• A circulação de gases provenientes da detonação pode muitas vezes impedir a reentrada em 

áreas detonadas por longos períodos de tempo, atrasando a produção e outras atividades. 

• O acúmulo de gás, em particular nas minas de carvão, pode criar um ambiente perigoso, 

propenso a explosão ou envenenamento de pessoas. 

A Chasm Consulting (2016) revisou muitos sistemas de ventilação de minas em todo o 

mundo. Infelizmente, em uma porção notavelmente alta de minas, a recirculação é muito 

prevalente. Em alguns casos, os responsáveis pela mina nem sequer estão cientes disso. 

 Em resposta às condições de ventilação precárias causadas pela recirculação, é 

comum instalar mais ventiladores ou aumentar o porte deles, o que muitas vezes pode tornar as 

condições ainda piores. A grande maioria da recirculação nas minas é causada por dois aspectos 

do modelo da ventilação da mina,descritos a seguir. 

 Ventiladores de reforço são normalmente projetados para "empurrar" o ar através de 

uma mina, geralmente para ajudar os ventiladores montados na superfície a circular o ar para 

novos trechos da mina. Esta configuração cria uma zona de alta pressão na região em frente aos 

ventiladores. Qualquer conexão de volta à mina atrás dos ventiladores (movimentação, rampas, 
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poços, câmaras vazias e obstáculos) proporciona uma oportunidade para o ar escorrer de volta 

para a mina e recircular. Mesmo portas fechadas e outros controles de ventilação podem 

permitir recirculação inaceitável, particularmente se houver altas pressões. 

 Quando a disposição e vazão dos arranjos combinados não forem corretas, problemas 

de recirculação de poeira e gases vão ocorrer (Salvadoretti, 2010).  

 

3.8.2. Refrigeração/aquecimento do ar 

 
A estimativa da carga térmica é o primeiro passo para atingir o objetivo de estimar taxas 

adequadas de vazão de ar e as necessidades de refrigeração em função dos parâmetros de 

conforto térmico. A carga térmica de uma dada mina é função da sua localização, dos 

equipamentos em funcionamento e dos demais processos geradores de calor que ocorrem no 

local (Tuck, 2008). 

 Nas minas sul-africanas a maior parte de carga de calor é adquirida pelo ar durante os 

longos trechos de trânsito do ar até chegar às frentes de trabalho distantes, enquanto nas minas 

australianas, dois terços da refrigeração requerida estão ligados ao fenômeno da 

autocompressão e ao clima da superfície, ou seja, bem antes que o ar chegue às frentes de 

trabalho (Brake, 2001, citado por Oliveira, 2013). 

 Normas do limite de temperatura variam de país para país. Ultrapassado o VMA, 

algumas minas precisam da refrigeração (Resolution, Taquari-Vassouras, Impala, Tshepong, 

Kopanang, Rustenburg, Enterprise, South Deep e Cuiabá, por exemplo, além da já exaurida 

Morro Velho). A mina de Serra Grande irá estudar a possibilidade de instalação de planta de 

refrigeração. A estimativa da carga térmica em minas profundas é o primeiro passo para atingir 

o objetivo de estimar taxas adequadas de vazão de ar e as necessidades de refrigeração em 

função dos parâmetros de conforto térmico.  

As plantas de refrigeração são indicadas para minas muito profundas e extensas, onde 

as trocas de calor do ar aduzido com a rocha virgem são altas, elevando a temperatura do ar e 

reduzindo o conforto térmico dos trabalhadores. As instalações de equipamentos de 

refrigeração em subsolo têm a vantagem de não estarem sujeitos às condições ambientais 

variáveis em superfície. As condições em subsolo são relativamente estáveis (Oliveira, 2013). 

Díez & Aguado (2010), por exemplo, mostram que em uma mina de carvão, o ar da 

ventilação entra no inverno com cerca de 5º C de temperatura e, depois de recorrer vários 

quilômetros por galerias da mina, chega a 20º C. A Mina Taquari-Vassouras tem duas câmaras 

de resfriamento instaladas em subsolo. Quando houver o risco de que a temperatura do bulbo 

úmido possa exceder 27° C, deve ser estabelecido um plano de gerenciamento de aquecimento. 

Onde a temperatura do bulbo úmido excede 34° C, o trabalho deve ser parado, além de trabalhar 
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para reduzir a temperatura (Safe Work Austrália, 2011). Por causa de feições únicas de cada 

mina, há grande diversidade de projetos de sistemas de resfriamento existentes. Minas como 

Rustenburg (África), Cuiabá e Taquari-Vassouras (Brasil) têm definido suas estratégias de 

longo prazo de ventilação e refrigeração. Morro Velho teve 5 plantas de refrigeração e em 1920, 

éinstalada a primeira planta do mundo em minas subterrâneas (Gebler, 1980). 

 MacKay et al. (2010) destacam que em profundidades acima de 2.000 m, a 

temperatura da rocha virgem supera 70° C e a refrigeração e resfriamento tomarão lugar 

estratégico principal e terão efeito dominante no planejamento de projeto e viabilidade. 

Estratégias de refrigeração envolverão uso de poços dedicados para entrada de ar ultra-frio, 

quantidades grandes de água gelada alimentarão o subsolo por meio de instalações de 

recuperação de energia, uso de resfriadores secundários e terciários dentro dos realces e, em 

última instância, gelo vindo da superfície. Portanto, segundo os autores, quaisquer 

considerações de futuro devem incluir controle e gestão de energia sofisticados. A tabela 12 

relaciona o método de lavra com a quantidade de ar. 

 

Tabela 12 - Quantidade de ar requerida para cada método de Lavra (Howes, 2011) 

Método de Lavra  α (Quantidade de ar m3/s/Mtpa) 

 Abatimento de blocos (Block caving) 50 

 Câmaras e Pilares (Room-and-pillar) 75 

Abatimento por subníveis (Sublevel caving) 120 

 Alargamentos Abertos (Open stoping) - grande escala (superior a 5 Mtpa)  

 

pequena escala (inferior a 5 Mtpa)                                                                                                                                                

                             240  

                                                           

                             160 

 Corte e Enchimento (Mechanized cut-and-fill)                              320 

 

3.9. Simulação 

 

Os projetos de ventilação de mina têm melhorado muito com uso de programas de 

simulação, entretanto seu uso no processo de projeto é normalmente baseado em se alcançar o 

fluxo desejado, tal que os requisitos de diluição da exaustão de diesel em tempos específicos na 

vida da mina (Hardcastle et al., 2006).  

Mirakovski et al (2000) alertam que, em duto vazado, pressão e vazão variam ao longo 

do mesmo e os cálculos não são diretos. Autores desenvolveram um aplicativo computacional 

para solução de problemas mais comuns de projeto do sistema de ventilação auxiliar em minas. 

A capacidade de ventilação usualmente diminui com a progressão da lavra, que resulta da 

extensão de aberturas, vazamentos de ar, bloqueio do sistema de ventilação etc.  

Habibi e Gillies (2012), afirmaram que o principal objetivo da modelagem de ventilação 

Experimental Mine de Missouri S & T é a otimização da rede de ventilação, melhorando o 

circuito de fluxo de ar nas faces de trabalho e melhorando a eficiência para reduzir o custo de 
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energia anual. Os resultados iniciais mostram que, com o uso do ventilador de reforço ocidental 

e do ventilador principal Joy, o modelo ideal foi alcançado. A quantidade total de ar nas três 

faces de trabalho foi calculada em cerca de 54 m³/s com custo de energia anual da rede de US$ 

24.000,00 e 21% como eficiência.  

           As técnicas computacionais são, nos dias atuais, ferramentas de grande utilidade para a 

análise de redes de ventilação, tendo em vista a grande disponibilidade de aplicativos e da 

portabilidade dos arquivos e recursos computacionais. 

Com isso, estudos de cenários possibilitam analisar as consequências de mudanças no 

sistema. Para se obter uma configuração ótima da ventilação ao longo da vida útil da mina, seria 

necessário fazer uma análise completa do planejamento para um ano, e um planejamento macro 

para os dois próximos anos (Brake, 2009). Para isso, pode-se integrar o planejamento da 

ventilação ao planejamento de mina com a utilização de aplicativos sequenciadores de 

desenvolvimento de mina. Quando se usam programas de simulação, deve-se conhecer a 

confiabilidade dos dados de entrada; se os dados não são bons, não há chance de o modelo 

computacional ser bom (Salvadoretti, 2010). 

Segundo Machado (2011), as metodologias computacionais tradicionais proporcionam 

análises para fluidos incompressíveis, sendo que ar é um fluido compressível, ou seja, ocorre 

mudança na sua densidade com aumento de pressão e profundidade. Brake (2009) pontua que 

os resultados das simulações, para ser satisfatórios sob o ponto de vista prático, não devem 

conter erros acima de 5%. Os dois programas mais utilizados no Brasil para simulação são o 

VENTSIM e o VUMA, este para minas profundas. 

Ventsim Visual simula e disponibiliza o registro de vazões, queda de pressão e executa 

simulações de casos hipotéticos para planejamento de minas novas ou cenários acidentais 

simulando concentrações de poeira e gases. No cálculo da distribuição dos fluxos de ar no 

sistema de ventilação da mina, o programa leva em consideração os resultados da ação dos 

ventiladores, influências térmicas de incêndios, troca de calor entre a rocha e o ar e as 

resistências associadas à circulação do ar. Portanto, mediante a simulação do comportamento 

da ventilação durante um evento de um incêndio, é possível decidir quais são as vias de escape 

que podem ser utilizadas com razoável segurança, entre outras decisões.   

Além dessas características, Ventsim Visual Avançado oferece ferramentas adicionais 

para fazer a análise de forma dinâmica dos gases em expansão oriundos de uma detonação e 

para fazer a análise de recirculação do ar. Outro ponto de destaque refere-se à capacidade do 

programa de importar diretamente dos programas mais utilizados de planejamento de minas 

tais como AutoCAD, Datamine os modelos de linha, sem necessidade de transformá-los em 

DXF. 
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Entre suas características, destaca-se a possibilidade de se verificar a recirculação do ar, 

que em minas profundas representa uma das maiores fontes de calor e, em minas sujeitas a 

radiações ionizantes, fonte de risco altíssimo para as pessoas. Permite também simular as 

dimensões ótimas para galerias ou chaminés de transporte de ar, levando-se em conta a taxa de 

retorno do capital investido, o tempo de vida útil da mina e os custos atuais de escavação e a 

energia despendida para movimentar este volume de ar. 

 

VUMA é um aplicativo projetado para simular condições atmosféricas e ambientais em 

minas subterrâneas. Édesenvolvido em conjunto pela CSIR Miningtek e Bluhm Burton  

Engineering da África do Sul. Esse produto está baseado em pesquisas atuais e no 

desenvolvimento de procedimentos considerados estado da arte de usos e tecnologia em minas 

profundas. 

VUMA foi desenvolvido para uso em minas profundas, é capaz de simular a maioria 

dos métodos de lavra, podendo simular simultaneamente e de forma interativa a corrente de ar, 

a concentração de contaminantes e as propriedades termodinâmicas do ar de uma rede de 

ventilação de mina, com diferentes níveis de mecanização. O programa permite construir uma 

malha de ventilação unindo numerosos elementos componentes, cada um com suas 

especificidades em termos de aerodinâmica, termodinâmica e características de contaminante. 

O programa apresenta como maior limitação a necessidade de fazer a entrada de dados 

quase manualmente e, embora os resultados modelados apresentem alto grau de aderência com 

as vazões e temperaturas reais, os modelos têm pouca semelhança física com a mina sendo 

modelada. 

O termo automação diz respeito ao controle automático dos equipamentos, quando as 

ações deixam de depender somente da intervenção humana. Para a implantação da automação, 

são utilizados diversos dispositivos, sendo o CLP (Controle Lógico Programável), o mais 

difundido entre eles. O CPL pode ser definido como um “aparelho digital que consta de uma 

memória interna capaz de armazenar instruções para implementações específicas, tais como, 

lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar por meio de 

módulos de entrada e saída vários tipos de máquinas e processos”. Contribui para melhoria do 

processo; maior produtividade; menor índice de falhas; menor tempo de máquina parada; maior 

segurança nas operações; menor consumo de energia; maior confiabilidade; manutenção mais 

simples; maior flexibilidade e agilidade. O controle remoto tem como função principal tornar 

as operações mais rápidas e simples, sem a necessidade de deslocar um técnico ao campo, nem 

expor o mesmo a algum risco. Com o controle remoto é possível exercer o comando de diversas 

atividades a partir de uma central situada na superfície, tendo o total domínio sobre as 

operações, como a de ventilação. 
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A introdução de sistemas inteligentes para mineração subterrânea pode fornecer uma 

melhoria significativa no desempenho de uma mina quando comparados com técnicas 

convencionais de mineração. Com a remoção de operadores de máquinas para salas de controle 

de superfície, sistemas de ventilação convencionais concebidos para diluir e remover poluentes 

podem se tornar redundantes. Dependendo da necessidade máxima de ventilação, seu custo em 

minas automatizadas com equipamento tele-remoto operado a partir da superfície será menor 

do que o custo da ventilação em minas convencionais. A economia de custos, que poderá ser 

significativa, resultará não apenas da capacidade de reduzir a quantidade de ventilação na mina, 

como também da capacidade de automatizar a sua distribuição.  

VOD, por exemplo, é um nível de automação que pode ser aplicado do nível mais básico 

ao avançado. O nível mais básico consiste no desligamento/regulagem da rotação pré-

programando ou manual dos ventiladores em situações que não há pessoas e produção em um 

determinado local da mina. O modo mais avançado utiliza-se de sala de controle que regula 

remotamente a vazão e desliga automaticamente os ventiladores através de sensores espalhados 

na mina de acordo com a demanda. 
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CAPÍTULO 4:  DISCUSSÃO  
 

Este tópico apresenta os resultados da modelagem computacional dos cenários referidos 

nos tópicos anteriores e realizados no aplicativo Ventsim Visual. O modelo validado do caso 

básico (ano 2018) que, após comparação com os dados reais de temperatura e vazão medidos 

de forma adequada, com diferenças entre o medido e o simulado de no máximo 7,5%, constitui 

um parâmetro de comparação com o cenário do ano 2018. Nesse cenário é mantida a taxa de 

produção atual de 1.761 tpd e o cenário hipotético, com uma taxa de produção de 3.600 tpd, 

produção máxima admissível para a mina Córrego do Sítio I.O último cenário seria dobrar a 

frota a diesel correspondente ao ano de 2026. 

As simulações englobaram mudanças na taxa de produção, na frota diesel, taxa de 

utilização dessa frota, principalmente no número de frentes em lavra e em desenvolvimento 

necessário para realização da produção prevista no cenário em pauta. O objetivo é garantir que 

tais mudanças não iriam impactar de forma negativa os padrões de segurança nem as condições 

ambientais em que a mina normalmente opera. Os resultados são discutidos de forma resumida. 

A fim de demonstrar o impacto do fator profundidade nas condições ambientais e sua 

mitigação, são simulados os cenários considerando com o gradiente térmico e sem o mesmo.  

Em uma simulação termodinâmica, a condutividade térmica, a difusividade térmica, e a 

temperatura da rocha são dados de entrada necessários para cada ramo no modelo. A 

condutividade térmica do maciço rochoso é usada pelo programa para definir a difusão térmica 

para (ou a partir do) ar e como o fluxo de calor viaja através das redes de ventilação. A 

difusividade térmica define a rapidez com que o calor se move entre a massa de rocha e o ar. O 

programa calcula a temperatura da rocha em uma dada elevação por meio do grau geotérmico. 

Isso afeta tanto o fluxo de ar na mina quanto a capacidade de refrigeração necessária para 

manter as condições ambientais favoráveis ao trabalho. Todos os dados utilizados nas 

simulações são obtidos por meio de ensaios locais ou laboratoriais. 

As frentes em desenvolvimento, no geral, são modeladas para a demanda máxima de 

ventilação, utilizando-se o fator regulamentar, no SI, de 0,08 m3/s de ar fresco para cada 

kilowatt diesel para o equipamento de maior potência, 75% desse valor para o segundo maior 

equipamento, e 50% para o somatório das potências, em kilowatt, dos demais. A vazão de ar 

fresco nessas frentes pressupõe a presença de um caminhão e uma carregadeira operando 

simultaneamente. Portanto, apresenta o volume regulamentar exigido de ar ou supera essa 

quantidade quando a frente opera em uma atividade sem a presença desses equipamentos diesel. 

As perdas na pressão total são estimadas utilizando-se um fator de atrito k corrigido para 

a temperatura reinante naquele local específico e multiplicado pelo fator relacionado com as 

perdas de pressão por turbilhonamento. As curvas dos ventiladores principais utilizadas são as 
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estritamente fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos e corrigidas de com a densidade 

medida em subsolo. É utilizado um fator de segurança de 10% para as perdas de ar e 

considerado adequado para essa mina, uma vez que existem poços de adução de ar dedicados 

exclusivamente para tal, sem interligações intermediárias na parte superior da rede de 

distribuição de ar que pudessem ocasionar fugas. 

O modelo utiliza o modo para fluidos compressíveis, ventilação natural, e as taxas de 

calor são adequadamente distribuídas a partir do uso dos parâmetros térmicos das rochas 

obtidos por testes realizados com amostras das rochas locais, parâmetros obtidos por 

laboratórios especializados. 

Neste trabalho é utilizado o programa Ventsim Visual educacional (Versão 5.0) na 

construção dos modelos de ventilação da mina. O autor utiliza as informações do setor de 

Planejamento da Mina de Córrego do Sítio I, responsável pela elaboração do plano de lavra ao 

longo da vida útil da mina (LOM), plano elaborado no Datamine (Mine2_4D). Com base nas 

estruturas espaciais elaboradas, importa-se as informações para construir a geometria e os 

parâmetros que descrevem cada uma das galerias de ventilação da mina.  Com o apoio do 

coordenador da Ventilação são construídos os modelos de 2018 a 2026.  

Ao longo dos tópicos anteriores, tendo como base a normatização nacional e os 

conceitos das melhores técnicas internacionais, é feita uma abordagem conforme se segue: 

• Estimativa da ventilação necessária baseada no planejamento anual e na capacidade de 

suprimento de ventilação; 

• Estimativa da frota necessária e da infraestrutura previstas para a consecução dos 

trabalhos nessas áreas; e 

• Simulação computacional para os requisitos globais. 

 

Este estudo é totalmente balizado em cenários conceituais e na sua modelagem 

computacional por aplicativo de última geração em 3D, que perfaz a análise aerodinâmica e 

termodinâmica de minas profundas com precisão. 

Em síntese, são discutidos os diversos cenários conceituais de uma mina segundo os 

conceitos legais, soluções e estratégias utilizadas na prática para se ter uma operação segura em 

minas subterrâneas. Demonstra-se a necessidade das modelagens computacionais com 

capacidade de fazer análises termodinâmicas para predizer as condições prevalentes em 

profundidade. 

É utilizado o modelo do caso básico do ano 2018, devidamente calibrado junto ao Setor 

de Planejamento e Ventilação da empresa para validar a representatividade dos demais modelos 

computacionais analisados. Para o estudo de caso todos os cenários levam em consideração as 
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pessoas, o trânsito de equipamentos no subsolo, geologia, o desenvolvimento e a lavra, bem 

como a ventilação. Os fatores de entrada de calor descritos nas subseções anteriores estão 

reunidos nas Tabelas 13 e 14 em termos de contribuição de calor latente e sensível de cada 

fonte, bem como a contribuição percentual para todo o calor adicionado ao sistema usando o 

motor de combustão interna ou usando os elétricos. 

Tabela 13 - Calor gerado usando caminhões e carregadeiras a diesel 

Fonte de calor Calor sensível (kW) Calor latente (kW) Razão (%) 

Máquinas 5683 3161,5 70% 

Ventiladores 1072  13% 

Rocha frangmentada 297  4% 

Rocha Virgem 1897 2710 14% 

Total 8956  100 

 

Tabela 14 - Calor gerado usando caminhões e carregadeiras elétricos 

Fonte de calor Calor sensível (kW) Calor latente (kW) Razão (%) 

Máquinas 2873,3 143,67 54% 

Ventiladores 1072  20% 

Rocha fragmentada 297  6% 

Rocha Virgem 1102  21% 

Total 5344,3  100 

             

Como pode ser deduzido das tabelas 13 e 14 e da figura 25, a principal fonte de calor é devido 

à maquinaria em relação ao calor sensível ou latente. No geral, a mudança das carregadeiras e 

caminhões reduziria o impacto do equipamento em 16%, enquanto isso avaliando o calor 

sensível e latente, eles diminuiriam cerca de 56% e 73%, respectivamente. 
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Figura 25 - Variação de porcentagem de calores gerados por fonte usando equipamentos elétricos ou a diesel. 
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Tabela 15 - Sumário da geração de calor pelos equipamentos 

Tipo Unidade de 

calor (kW) 

Total de calor 

sensível (kW) 

Diferença de calor 

sensível (%) 

Total de calor 

latente (kW) 

Diferença  

calor latente (%) 

Dies. Elec. Dies. Elec. Dies.  Elec. 

Caminhão 418,8 90 6345 1984 68,7 3574 0 - 

Carregadeira 407,8 156 2996 1873 37,5 1687  - 

Carro 39,3 - 1607 1 - 905 0 - 

Jumbo 25,1 - 48 1 - 27 2 - 

Equipamentos 

auxiliares 

25,1 - 96 1 - 54 2 - 

       2 - 

Total  11093 5608 49,4 6248 986 84,2 

1 Somente carregadeiras e caminhões serão trocados. Assim, outros equipamentos que utilizam diesel são adicionados ao 

calor sensível total após a aplicação da proposta.  

2 equipamentos elétricos não produzem calor sensível, somente se outro equipamento for adicionado. 

O calor da unidade por máquina é consideravelmente reduzido usando o equipamento 

elétrico. Os resultados da tabela 15 mostram uma enorme diferença em termos de geração de 

calor. Além disso, como o consumo de combustível seria reduzido, a geração de poluentes como 

NOx, CO ou CO2 também diminuiria. Tomando uma proporção de 1:1 quantidade de poluentes-

litros de diesel queimados, a geração seria minimizada em 88% com base nos dados utilizados. 

O objetivo principal da modelagem era garantir que o ar fosse entregue ao local mais 

profundo da mina à menor temperatura possível.  

Para a conclusão da pesquisa, as características da mina são determinadas, como 

consequência de condições naturais ou criadas pelas condições de explotação dos recursos. A 

origem dos gases e níveis de temperaturas na mina pode ser consequência das mineralizações 

e métodos de lavra usados (equipamentos de mina, desmonte de rochas, entre outros). Em 

alguns casos especiais, zonas de ocorrência de minas de potássio podem sofrer vulcanismo, 

monóxido de carbono, dióxido de carbono pode ser liberados espontaneamente em grandes 

quantidades (Carrasco et al, 2011). 

O controle desses níveis de concentração é importante porque afetam a saúde dos 

trabalhadores no curto e longo prazo, sendo tóxicos e alguns até cancerígenos (Attfield et al., 

2012; Siverman et al., 2012). Várias pesquisas são realizadas, especialmente em minas de 

carvão (Noack, 2008; Sasmito et al., 2013; Cheng et al., 2015) para determinar o fluxo de ar 

suficiente a ser fornecido nas frentes de trabalho. 

É comum em minas deste tipo que altas temperaturas sejam encontradas nas rampas, e 

em áreas de desenvolvimento. Uma boa regra é garantir que um fluxo de ar consistente esteja 

fluindo na maioria das áreas da rampa. Isso é mais do que suficiente para satisfazer os requisitos 
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de diluição de diesel e fornece uma boa velocidade do ar e potencial de resfriamento às áreas 

onde caminhões de transporte podem estar operando.  

Os apêndices I, II e III, IV e V representam os bancos de dados que são utilizados na 

pesquisa. O anexo I ilustra o ábaco para o cálculo da temperatura efetiva. 

A simulação utilizando parâmetros termodinâmicos não é aplicada em minas 

subterrâneas brasileiras em virtude das baixas profundidade das minas. De acordo com os 

coordenadores de ventilação de algumas minas importantes, até 400 m a influência da 

temperatura, principalmente, das rochas é muita baixa. As simulações feitas pelo programa 

VENTSIM comprovam que em minas rasas o maior problema são os equipamentos a diesel. 

Observa-se que ao longo dos anos a porcentagem referente ao calor gerado pela rocha aumenta 

gradativamente. 

A construção de um poço de exaustão é uma alternativa mais econômica em relação à 

aquisição de novos ventiladores axiais e centrífugos devido os custos de instalação, 

deslocamentos dos ventiladores auxiliares e de manutenção. A inserção desses na mina é 

complexa devido a pouco infraestrutura e escassez de profissionais qualificados. Isso 

demandaria novos dutos de ventilação e investimentos na infraestrutura.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS  

 

Antes de efetuar as simulações propostas é necessário o levantamento de alguns dados 

descridos nos itens seguintes.  

5.1. Pressão atmosférica 

 

A região apresenta uma variação anual da pressão atmosférica, em virtude da atuação 

da pressão barométrica de projeto, de 90,1 kPa. 

 

5.1.1.Umidade relativa 

A umidade relativa, apesar de permanecer mais ou menos constante em boa parte do 

ano (janeiro a junho) decai rapidamente de julho até o final do período mais seco (outubro). 

Para projeto é utilizado o valor de 16,5 g/kg. 

 

5.1.2. Massa específica do ar 
 

A massa específica do ar, de projeto é de 1,01 kg/m³. 

5.1.3. Gradiente geotérmico 

 
O gradiente geotérmico do local não é possível ser determinado. Éutilizado da mina de 

São Bento – CDS II (0,014 °C/m) devido à proximidade; a temperatura da rocha em superfície 

é de 19,1°C. 

5.1.4. Concentração máxima de gases permitida nas frentes de trabalho 
 

 Identificando as fontes de gases e sua vazão, é possível determinar a vazão de ar fresco 

necessária para atingir as concentrações de gases até as proporções exigidas pela legislação, por 

meio da equação 26 (Hartman et al., 1991). 

                             Q = 
𝑄1(1 −𝐿𝑇)

𝐿𝑇−𝑁
                                                                          (26) 

Em que: 

Q é a vazão necessária de ar de diluição (m³/s); 

Q1 é a vazão de geração do gás (m³/s); 

LT é o limite de tolerância dado ( %); 

N é a concentração do gás no ar normal de mina (%). 
 

 

Na tabela 16 está a relação dos principais gases encontrados em minas de ouro e seu 

limite de tolerância permitido. 
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Tabela 16 - Limites de tolerância para os gases mais comuns 

Gases Limites de Tolerância (ppm) 

CO 39  

CO2 3900  

NOX 4  

H2S 8  

SO2 4  

NH3 20  

 

5.2 Propriedades termofísicas da mina de CDS I 
 

Foram realizados ensaios laboratoriais de condutividade térmica (λ), do calor específico 

(Cp) e da difusividade térmica (α) em amostras devidamente selecionadas em áreas 

representativas da mina pelo Departamento de Física da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), os quais são comentados a seguir. 

5.2.1 Gradiente térmico 

 

Devido a impossibilidade de medir a temperatura por restrições operacionais, é utilizada 

uma faixa de medida do grau geotérmico de 0,01°C/m (média mundial) a 0,014 °C/m (Mina 

São Bento) para simulação termodinâmica da mina. 

As equações 27 e 28, deduzidas desses dados, retrata a temperatura da rocha virgem, em 

profundidade na mina Córrego do Sítio I. Os resultados das medidas estão expostos na tabela 

17 e 18. 

                                           T = 19,1+ 0,01 H                                                                          [27] 

                                           T=19,1+ 0,014 H                                                                         [28] 

Onde: 

T é a temperatura da rocha virgem, (em °C); 

H é a profundidade, (em km). 

 
Tabela 17 - Variação da temperatura em relação a profundidade utilizando a equação 26 

Nível Profundidade (m) Temperatura (°C) 

13 409 23,2 

23 517 24,3 

36 805 27,2 

 

Tabela 18 - Variação da temperatura em relação a profundidade utilizando a equação 27 

Nível Profundidade (m) Temperatura (°C) 

13 409 24,8 

23 517 26,4 

36 805 30,4 
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5.2.2 Calor específico 

 

O calor específico, a condutividade térmica e a difusividade térmica das rochas são 

obtidas através dos métodos discutidos a seguir. 

O calor específico éobtido das porções das amostras, que são trituradas e peneiradas 

para se obter a porção fina. O calor específico édeterminado no calorímetro de misturas. A 

incerteza calculada nessas medições de calor específico é de aproximadamente 5% (BBE, 

2008). 

5.2.3 Condutividade térmica 

 

 As determinações de condutividades térmicas são feitas pelo Departamento de Física da 

Universidade Federal da Bahia. As amostras são cortadas de modo a obter faces planas nas 

direções paralela e perpendicular à foliação. Devido à qualidade da amostra, as faces planas 

polidas apresentaram algumas linhas de microfissuras o que limitou o número de medidas. 

            Para a condutividade térmica na direção paralela à foliação, a média de 3 medidas (3,72, 

3,74 e 3,67) em W m-1 oC-1, com um desvio padrão resulta em um k de 3,710 ± 0,029 W 

m− 1 oC−1; E na direção perpendicular à foliação, também com 3 medidas (3,76, 3,76, 3,56): 

k = 3,693 ± 0,094 W m−1 oC−1. 

A média harmônica da condutividade térmica é km = 3,701 ± 0,095 W m−1 oC−1. Os 

desvios padrões mostrados referem-se à dispersão das medidas feitas, mas o erro relativo da 

medida em si é de 5 % de modo que é indicado considerar este erro para as médias e tomar, por 

exemplo, k= = 3,71 ± 0,18 m−1 oC−1;   k = 3,69 ± 0,18 W m−1 oC−1,    km = 3,70 ± 0,18 W 

m−1 oC−1 Q= (1,642 ± 0,082)× 106 m2 s−1;     k = (2,25 ± 0,11) × 10− 6 m2 s. 

       Apesar de a rocha ser um xisto, não se verificou anisotropia na condutividade térmica o 

que significa que nessa mina, nos locais amostrados, o fluxo de calor independe da direção. 

 

5.2.4 Massa específica 

As massas específicas são determinadas através da massa e do volume dos discos de 

rocha preparados para medir as condutividades, através da saturação prévia das amostras com 

água, antes de serem medidas as massas específicas. A incerteza na determinação das massas 

específicas é calculada em menos que 0,5% (BBE, 2008). Na tabela 19 mostra a massa 

específica do minério, estéril e da rocha hospedeia na mina de CDS I. 

 
Tabela 19 - Massas Específicas das rochas da mina Córrego do Sítio I (kg/m³) 

Minério Estéril Hospedeira 

3,130 2,850 2,890 
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5.2.5  Difusividade térmica 

 

A razão entre k/ρc é uma constante para cada rocha e é chamada de difusividade térmica, 

α (Mcpherson, 2008). A difusividade é relacionada com a taxa pela qual a rocha exposta resfria. 

Ela mede a capacidade do material de conduzir a energia térmica em relação a sua capacidade 

de armazená-la. As difusividades individuais são obtidas por meio do cálculo, utilizando-se os 

parâmetros previamente obtidos do item anterior. 

            A média da capacidade térmica volumétrica para 6 medidas (1,65, 11,64, 1,66, 1,63, 

1,65, 1,62, valores × 106) é Q= (1,642 ± 0,013) × 106 m2 s−1 e a difusividade térmica d = 

km /Qd = (2,254 ± 0,057) × 10− 6 m2 s− 1. 

 

5.3 Cálculo da vazão de ar necessária 
 

Para a determinação da vazão mínima de ar, devem-se utilizar os critérios legais. Nesse 

caso em particular, o critério dominante é o fator diesel. Requer-se 0,08 m³/s de ar fresco por 

kW de potência diesel instalada, no ponto de operação. Para mais de um veículo, a quantidade 

de ar fresco é a somatória do requerido para cada local individualmente. Isso perfaz um total de 

450,40 m³/s de ar fresco. 

5.3.1 Requisitos legais de fluxo de ar para frota diesel ativa e para trabalhadores 

 

As necessidades totais de ar fresco são calculadas usando o método descrito no Brasil 

pela norma NR 22.24 (Brasil, 2002) descrito na tabela 20, que depende do número máximo de 

pessoas ou máquinas com motores a diesel, conforme a seguir: 

Tabela 20 -Vazão mínima necessária para o cumprimento da norma brasileira 

Valor designado Comentário/ Fonte 

2.65 m³/min/CV (0.060 m³/s/KW NR 22.24. 7.3 para emissões baixas do motor usando 

combustível com enxofre (< 50 ppm) 

3.50 m³/ min/ CV (0.080 m³/s/ KW NR 22.24.7.3.1 para motor usando combustível com 

enxofre (> 50 ppm) 

QT = Q1 x n1 + Q2 x n2 (m3 / min) 

 

Em que:  

Q1 = 2,0 m3 / min por pessoa (minas não-carvão), de acordo com NR 22.24.7.2; 

n1 = número máximo de pessoas no turno de trabalho; 

Q2 = 2,65 m3 / min / CV do motor diesel, de acordo com NR 22.24.7.3 (tipo de baixa emissão); 

n2 = potência (em CV) total de motores diesel em operação (que é igual à frota diesel ativa). 
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Em CDS utiliza a vazão de 2,65 m³/min/ CV devido a substituição dos caminhões que 

utilizava o S500 (mais poluente) por um menos poluente (S10). São 200 pessoas por turno. Este 

valor de vazão aplicado no Brasil é diferente de outros paíes e regiões conforme é mostrado na 

tabela 21. 

 
Tabela 21 - Legislação mundiais sobre demanda por ventilação para equipamentos a diesel (Stinnette, 2013). 

País Legislação sobre demanada de ventilação 

Austrália 0,06 m³/s por KW (mínimo New South Wales) 

0,05 m³/s por KW (mínimo Western Austrailia) 

Canadá Específico para cada província entre 0,045 – 0,092 m³/s 

por KW (mínimo). 

Usualmente: 0,06 m³/s por KW 

Chile 

 

2,83 m³/ min por HP (mínimo) – (Equivalente a 0,063 m³/s 

por KW) 

China 0,067 m³/s por KW 

África do Sul 0,063 m³/s por KW (mínimo baseado em “boas práticas) 

Indonésia 0,067 m³/s por KW 

Brasil 3,5 m³/ min por HP – (Equivalente a 0,08 m³/s por KW) 

 

De acordo com o departamento de planejamento de lavra, o número de caminhões que 

em 2018 era de 10 passará para 21 em 2029, ou seja, o dobro. Na figura 25 mostra-se a previsão 

de aumento da distância média de transporte (DMT), o que exigirá acréscimo de caminhões 

para o transporte da mesma quantidade de material. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 26 - aumento da distância com passar dos anos 
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carregamento e transporte, por equipamentos elétricos. Isso não se limita apenas ao próprio 

equipamento, mas também à infraestrutura necessária para alimentar e carregar os veículos 

dentro do ambiente da mina. 

 As minas, em uma tentativa de trabalhar com a utilização de equipamentos a diesel e 

regulamentações de material particulado de diesel, estão recorrendo a veículos elétricos para 

aumentar suas capacidades de frota sem a necessidade de aumentar as exigências de fluxo de 

ar. Esse é um cenário de adição de uma fonte de calor de menor impacto que pode se tornar 

mais comum em futuros ambientes de mineração. 

5.3.2 Áreas em lavra 

Para este estudo, são modeladas as áreas efetivamente em lavra de 2018, localizadas 

entre os níveis 13 e 20 da mina, e nelas são alocados os equipamentos utilizados na produção. 

De acordo com o ciclo da mina, são necessárias 5 áreas em lavra em operação: 3 dessas 

frentes estarão em atividade de produção efetiva, com a utilização de caminhões e carregadeira; 

outras três estarão em processo de movimentação de enchimento mecânico com o uso de 

caminhões e carregadeira; e as demais em alguma atividade auxiliar do ciclo (tipo cabeamento, 

medição, etc) de acordo com o fluxo de lavra. 

5.3.3 Frentes em desenvolvimento 

 

Foi considerado o fator de utilização para frentes em desenvolvimento e, como eram 

necessárias 3 frentes em desenvolvimento, e em cada uma são alocados uma carregadeira e um 

caminhão, o cálculo da vazão total, conforme o preconizado pela legislação para mais de um 

veículo simultaneamente em uma frente em desenvolvimento, tem-se uma vazão de 120 m3/s 

de ar fresco.  

5.3.4 Vazão primária total requerida 

A quantidade mínima de ar calculada para esta mina perfaz um total de 452 m³/s. Cada 

atividade da mina exige uma quantidade de ar para execução em atendimento as exigências das 

normas brasileiras, segundo a tabela 22. 

Tabela 22 - Vazão primária da mina 

Local Vazão (m³/s) 

Lavra e desenvolvimento 362 

Oficina no subsolo 25 

Britagem 25 

Perdas no circuito (10%) 40 

Total 452 
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As frentes em desenvolvimento, no geral, foram modeladas para a demanda máxima de 

ventilação, utilizando-se o fator regulamentar de 0,08 m3/s de ar fresco para cada kilowatt de 

diesel para o equipamento de maior potência, 75% desse valor para o segundo maior 

equipamento, e 50% para o somatório das potências, em kW, dos demais. O cálculo da vazão 

de ar fresco nessas frentes pressupôs a presença de um caminhão e uma carregadeira operando 

simultaneamente. Portanto, apresentou o volume regulamentar exigido de ar ou superou essa 

quantidade quando a frente operava em uma atividade sem a presença desses equipamentos 

movidos a diesel.A distribuição da carga térmica foi criteriosa, sendo considerada como carga 

distribuída ao longo dos caminhos percorridos, isso para os caminhões e, como carga localizada 

nos pontos em operação, para as carregadeiras e as subestações elétricas. Na figura 2 mostra-se 

o dimensionamento da ventilação de acordo com a produção das frentes de desenvolvimento 

no decorrer dos anos. 

Em síntese, o modelo como um todo foi considerado adequado para representar o fluxo 

de ventilação da mina Córrego do Sítio I, portanto apto para predizer as condições ambientais 

dos cenários futuros planejados, ou hipotéticos neste trabalho. 

 

5.4. Determinação dos parâmetros fundamentais de calor 

5.4.1 Modelagem (calibragem) do VENTSIM 
 

 Antes de determinar os parâmetros de calor, deve-se calcular, primeiramente, a queda 

de pressão do ar já que faz parte dos parâmetros exigidos pelo Ventsim. 

           Existem muitas maneiras e combinações para se construir um modelo computacional de 

ventilação. Diferentemente dos modelos computacionais construídos a partir de informações de 

vazão e pressão medidas na mina, os modelos espaciais (wireframe) de cada nível são 

importados para o aplicativo VENTSIM VISUAL oriundos do Mine 2-4D, para criar a malha 

de ventilação.   

Antes de iniciar a simulação deve-se importar o circuito de ventilação no formato dxf, 

que contém o X, Y e Z coordenadas das galerias, no Ventsim. 

Uma vez que a importação é na escala real, isso permite ao algoritmo do programa 

utilizar automaticamente para a simulação parâmetros tais como tamanho, comprimento e 

larguras reais, sem introduzir dados manualmente. O modelo incorporou os circuitos de 

ventilação primária e secundária, as frentes em desenvolvimento, oficina mecânica e britagem. 

Em adição, é cuidadosamente inserido cada tipo de ventilador, sua quantidade e sua taxa de 

rotação nominal do momento; as portas de ventilação são alocadas, e as fontes de calor 

representadas pelos equipamentos a diesel e subestações elétricas. 
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Considerando que a mina está em transição de rasa para profunda, os modelos devem 

levar em consideração que os fluidos são compressíveis e que há uma atuação das pressões 

naturais, que não podem ser desconsideradas. Isso permite ajustar automaticamente as 

densidades e aplicar de maneira automática a pressão exercida pela ventilação natural, o que 

resulta em uma simulação mais precisa e realista. Na figura 26 apresentam-se as configurações 

necessárias para execução correta da simulação termodinâmica do programa. 

Os demais fatores intervenientes no processo termodinâmico, tais como as cargas de 

calor relativas aos veículos diesel, são introduzidas através da aba “Heat”. Cada veículo diesel 

éalocado em um realce, ou frente em desenvolvimento, levando-se em consideração o tempo 

médio de operação de cada um e evitando-se o erro comum de penalizar o modelo com cargas 

de calor demasiadas altas, quando simplesmente se aloca a potência nominal do equipamento 

sem levar em consideração o seu tempo ocioso. 

Similarmente, os transformadores elétricos são modelados utilizando-se a eficiência 

dada pelo manual técnico do fabricante em que somente cerca de 5% da potência nominal se 

transforma em calor. 

A análise de calor é realizada pelo software. No geral, a sequência que se seguiu para 

determinar os parâmetros climáticos e fazer a comparação foi: 

1. Reunir e selecionar os dados necessários para modelar com o auxílio do VENTSIM, figura 

26. 

2. Modelar o circuito de ventilação por meio do VENTSIM com as informações coletadas in 

situ e os fatores de atrito determinados em (Salvadoretti,  2010). 

3. Determinar a condutividade térmica e a difusividade das rochas da mina (realizado em 

laboratório). 

4. Calcular a carga de calor atual dos estratos e máquinas, diesel e elétrica, usando o Ventsim e 

equações teóricas. 

5. Fazer uma proposta de troca do equipamento diesel por um elétrico e determinar a variação 

da entrada de calor no circuito de ventilação. 

6. Inserir um novo poço de exaustão ou planta de refrigeração. 
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Figura 27 - Principais dados inseridos no VENTSIM para executar a simulação. 

 

5.5. Frota de equipamentos a diesel 

 

 A frota de transporte é constituída por 03 caminhões de 300 kW, 7 caminhões Volvo de 

261 kW. A frota de carregadeiras é constituída por 3 LHD de 186,43 kW, 2 LHD de 200 kW e 

1 carregadeira de 208 kW. As potências são obtidas no catálogo do fabricante.  

 Na tabela 23 mostra-se a potência da frota de caminhões e carregadeiras a diesel 

utilizadas na lavra e nas frentes em desenvolvimento; o fator de utilização considerado é de 

70% para caminhões e 60% para carregadeiras. 

Tabela 23 – Caminhões e carregadeiras na mina 

Equipamentos 

Principais 

Quant. Potência (kW) Total Fator Utilização 

(%) 

Caminhão CAT AD 30 3 304,25 912,75 70 

Caminhão VOLVO 7 261 1827 70 

Caminhão MB 1 171,5 171,5 70 

Carregadeira LHD 1030 3 186,43 559,29 60 

Carregadeira LHD 1600 2 199,8 399,6 60 

Caminhão VOLVO L90E 1 123,78 123,78 60 

Total   3993,92 

 

 

 



89 

 

Na tabela 24 mostra-se a frota de equipamentos auxiliares utilizados nas atividades de 

saneamento de tetos e laterais, caminhões comboio, plataformas e motoniveladoras, além de 

veículos utilitários para supervisão. 

Tabela 24 - Equipamentos auxiliares na mina 

Equipamentos 

auxiliares 

Quantidade N  

(kw) 

Total 

(kW) 

Fator de (%) 

utilização 

Carro Toyota 17 76 1.292 50 

Shotcreter 1 48 48 50 

Autobetoneira 1 60 60 50 

Simba – 1 Braço 3 115 344 50 

Simba M7C 1 115 115 50 

Simba Cabletec 2 115 229 50 

Simba Cabolt 1 123 123 50 

Motoniveladora  2 104 104 50 

Caminhão pipa 2 134 268 50 

Scaler 2 115 230 50 

Plataforma Normet 1 92 92 50 

Jumbo 2 45 90 50 

Robolt 2 67 134 50 

Trator 2 77 154 50 

Rompedor 2 63 127 50 

Potência total (kW)                                                            4.912  

              

Nas tabelas 25 e 26 exibe-se uma lista dos equipamentos de mineração atuais na mina 

antes da mudança proposta e seus recursos necessários para determinar a entrada de calor. 

5.5.1. Potência de Equipamentos da Frota diesel  

 

A produção do minério e desmonte de estéril é coberta com os equipamentos indicados 

na tabela 21.  Resulta em uma potência efetiva total de 3194,9 kW. O consumo médio de óleo 

diesel em 2018 é de 23 L/h.  

Tabela 25 - Características dos Equipamentos a diesel da Mina de CDS I (consumo a diesel) 

Tipo Quantidade Potência 

(CV) 

Potência 

(kW) 

Consumo 

(l/h) 

Modelo 

Caminhão 3 408 304,25 24 CAT/Volvo 

Caminhão 7 355  24  

Carregadeira 5 270  15,1 CAT/Volvo 

Jumbo 4 137  6,5  

Equipamentos auxiliares 6   6  

 

Na tabela 26 mostra-se a potência diesel da frota de caminhões e carregadeiras utilizadas 

na lavra e nas frentes em desenvolvimento; o fator de utilização considerado é, em média, de 

70% para caminhões e 60% para carregadeiras. O fator de utilização da frota tem um papel 

crucial na determinação do volume de ar requerido, bem como na taxa de calor que ela descarta 
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no sistema de ventilação, com impactos significativos na vazão de ar necessária. O fator de 

utilização desses equipamentos éobtido junto ao departamento de manutenção da empresa e 

representa a média geral do ano 2018.  

 

Tabela 26 - Equipamentos de produção da mina 

Equipamentos 

Principais 

Unidades Potência (HP)       Total  Fator de utilização (%) 

 

Caminhão CAT AD 30 2 408 816 70 

Caminhão VOLVO 4 350 1400 70 

Caminhão MB 1 230 230 70 

Carregadeira LHD 1030 1 250 250 60 

Carregadeira LHD 1600 1 268 268 60 

Carregadeira VOLVO L90E 1 166 166 60 

Carregadeira CAT 1 165 165 45 

Carregadeira JCB 1 100 100 70 

PICKUP TOYOTA 1 177 177 70 

Simba Hidráulico Atlas M6C 1 163 163 70 

Jumbo Fandrill Hidráulico 

SANDVIK 

1 99 

 

99 50 

 

Caracteristicamente os equipamentos tipo jumbo de perfuração e Simba utilizam o 

motor diesel somente para deslocamento e durante operação o fazem acionados por energia 

elétrica. 

A produção do minério e desmonte de estéril é coberta com os equipamentos indicados 

na tabela 27 com uma carga diesel efetiva de 2.995 kW. Já para a frota auxiliar, segundo a 

tabela 10 resulta em uma carga diesel efetiva de 1.456 kW. O consumo médio mensal de óleo 

diesel em 2018 éde 1,66 kL/mês. 

5.6 Validação do modelo computacional 

 

Os resultados das simulações de calor gerado pelo sistema são confrontados nas 

medições mensais da mina realizadas pela equipe de segurança do trabalho. Em relação a vazão 

é importante a verificação se há vazamentos nos dutos de ventilação. 

 O modelo final, após as várias correções, apresentou uma diferença entre os valores 

simulados e medidos de 4,5%, o que demostra que é capaz de prever com precisão o 

comportamento da vazão e condições ambientais, o que possibilita, portanto, o uso do modelo 

para predizer as condições futuras da mina.  O sumário dos dados obtidos das simulações é 

apresentado na tab. 27. 
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Tabela 27 - Sumário da simulação – Caso básico 

Fluido compressível SIM 

Pressão ventilação natural SIM 

Tipo de simulação dos ventiladores Método pela pressão estática 

Número de malhas 2995 

Comprimento total 68.392,5 m 

Vazão de exaustão total 452,9 m³/s 

Fluxo mássico total 398,81 kg/s 

Resistência da mina 0,01063 Ns²/m8 

Ar (perdas por atrito) potência 819,3 kW total 

 283,8 kW chaminés 

 334,6 kW galerias 

Potência elétrica na entrada 1.561,6 kW 

Custo energia anual R$ 1.778.318 

Eficiência do circuito 65,5% 

Potência (16 ventiladores) 1.356,3 kW 

0 fluxos fixos 0.0 kW  

0 pressões fixas 0.0 kW  

 

As fontes de calor ficaram distribuídas conforme mostrado na figura 27. 

 

 
Figura 28- Fontes de calor da mina de Córrego do Sítio I – Ano 2018 

Estabelecendo um comparativo com alguns autores Hartman et al (1981) e Torres e 

Gama (2005), seriam 31 a 36,5% para explosivos, 19% para gradiente geotérmico e 45 a 52% 

diesel.   

Total de Calor 21.927,2 kW 

Excluindo superfície e ventiladores de exaustão 
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Observa-se pela figura 27 que a frota diesel representou no ano de 2018 a maior fonte 

de calor. O calor proveniente da rocha ainda é insignificante na distribuição de carga térmica, 

representando 1% do total.  

 

5.7 Identificação das fontes de calor 
 

 Em síntese, os critérios considerados são simular o circuito de ventilação da mina 

Córrego do Sítio I para as condições físicas, dinâmicas e térmicas caracterizadas no mês de 

dezembro do ano de 2018, tendo-se obtido um resultado satisfatório. 

Com base nesse referencial que representa a condição existente, procedeu-se à 

realização de várias simulações para duas outras condições: (a) manter a taxa de produção atual 

para o ano 2018; (b) dobrar a frota considerando um aumento de produção, (c) analisar o 

impacto na mina com os caminhões e carregadeira em pontos específicos. 

5.7.1 Simulação da distribuição de calor  

 

Para simular com módulo de termodinâmica do VENTSIM, figura 28, deve-se ingressar 

na galeria onde ocorre o evento com as fontes de calor. Os dados de potência utilizada dos 

equipamentos a diesel alocados são demonstrados na figura 29. É importante a inserção dos 

dados da potência utilizada, e não nominal do equipamento para não penalizar o sistema com 

uma liberação de calor maior que a realidade. É possível inserir dados de particulados e de 

liberação de gases tóxicos como DPM, NOx e CO. Esses dados dependem do tipo de 

combustível utilizado e do motor do equipamento. A tecnologia dos novos modelos de 

caminhões e carregadeiras é preparada para emitir o mínimo possível de poluentes. 

 

Figura 29 - passos feitos para simulação termodinâmica 
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O VENTSIM calcula a taxa de queima do combustível e a produção de calor, usando o 

número equivalente de litros por hora de diesel (ou combustível de valor calorífico semelhante) 

que se esperaria fosse queimar naquele ponto. A seguir são apresentados os passos e os 

resultados finais dos cálculos que são totalmente desenvolvidos mediante a adaptação do 

exemplo do guia do usuário do Mine Fire, versão 1.0 (2010). Para isso, são utilizados os passos 

descritos nos parágrafos seguintes. 

a) Para fins deste teste, éutilizado o óleo diesel padrão com uma razão ar /combustível 

média de 18,33 g ar/g diesel (Fonte MFIRE- Manual). 

b) Taxa de queima e poder calorífico do diesel = (5.0 m³/s/1,5) 1,25 kg /m³/ 18.33 g ar/g 

diesel) => Taxa Máxima de queima = 0,23 kg diesel/s. 

Taxa de transferência de calor (ar em excesso de 50%) = 0,23 kg diesel/s x 45 MJ/kg = 10,23 

MW. 

 

5.7.2 Simulação do cenário liberação de calor do caminhão 
 

Para execução dos trabalhos são apresentados diversos cenários com intuito de 

determinar o impacto termodinâmico no sistema de ventilação da mina em estudo. A simulação 

desse cenário requer 5 etapas preliminares descritas a seguir. 

1. Carregamento do layout da mina de 2018; 

2. Assegurar que a ventilação natural e fluxos de ar compressíveis estão ativados; 

3. Verificar o fluxo de ventilação e sua direção; 

4. Inserir as fontes de calor nos locais especificados; 

5. Executar uma simulação de calor.
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O resultado deste procedimento forneceu os resultados de temperatura, tanto temperatura de bulbo seco como de bulbo úmido. 

Figura 30 - Principais informações inseridas no VENTSIM antes de executar a simulação 
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O projeto de ventilação proposto permite que todos os caminhões e carregadeiras LHD 

operem simultaneamente no subsolo sem quaisquer restrições. As LHDs são emparelhadas com 

um caminhão em um desenvolvimento ou realce (stope).  

 Os equipamentos elétricos como Jumbos, Robolt, Cabolt, Perfuratrizes e Equipamentos 

de perfuração operam somente com energia diesel durante o transporte, portanto, um fator de 

utilização de 20% do diesel é aplicado. Veículos pick-up têm uma utilização relativamente 

baixa; portanto, um fator de 15% é aplicado. 

A entrada de calor do equipamento diesel no Ventsim Visual exige que a potência 

nominal seja multiplicada pelo respectivo ciclo de trabalho. Esse número é colocado no ramo 

como uma fonte diesel linear ou pontual. Durante a solução do modelo, a eficiência do motor 

diesel de referência é então aplicada para converter a potência efetiva do diesel em calor. Por 

exemplo, o caminhão de transporte tem potência nominal de 304 kW. Aplicando o ciclo de 

Trabalho de 36% para caminhões de transporte, obtém-se uma potência efetiva de 109,4 kW, 

que é colocada no ramo. Durante o processo de solução, a eficiência do motor de referência 

(neste caso, 36%) é aplicada à potência efetiva do diesel, assim a carga de calor adicionada a 

galeria onde este caminhão é colocado será: 109,4 / 36% = 273,5 kW de calor total. O ventsim 

visual calcula ainda a proporção deste calor total que é calor sensível ou latente (figura 31), que 

por sua vez depende de um fator de umidade de referência. É importante notar que o valor total 

do calor total é adicionado ao ar, embora dependendo da proporção de calor sensível e latente, 

a temperatura e a umidade do bulbo seco resultantes podem ser diferentes. 

 

Figura 31 - Calculadora utilizada para o cálculo do calor sensível e latente 

Quando a rocha é transportada por uma rampa, parte da energia do combustível é 

convertida em energia potencial. Por exemplo, um caminhão transportando em um declive dará 

uma porção de sua energia mecânica à diferença de energia potencial da mudança na elevação 
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da rocha rebocada. Isso pode ser calculado como uma porcentagem da saída mecânica do motor 

a diesel e reduzirá a quantidade de entrada de calor no modelo. Na maioria dos casos, isso será 

apenas uma pequena fração da potência do motor a diesel (menos de 10%), e na maioria dos 

casos pode ser ignorado. 

5.8 Cenário 1 – Simulação sem utilização de equipamentos a diesel 
 

A partir do modelo básico de ventilação da mina corrente de 2019 é executado o teste 

de simulação do calor sem a utilização dos equipamentos a diesel. Observa-se a cor azul claro 

e a legenda à esquerda temperatura WBGT de 27,3°C, na figura 32. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Área de estudo da simulação do cenário 1 de fluxo de ar 

5.8.1 Sumário da simulação 

Após executar a simulação, o modelo gerou o relatório e a distribuição das fontes de 

calor conforme a tabela 28. O modelo apresentou estes dados: 
 

Tabela 28 - Resultado do modelo gerado pelo Ventsim 

Número de malhas 3.173 

Comprimento total 72.215,1 m 

Vazão total de adução 

 

418,5 m³/s 

Vazão total de exaustão 

Fluxo mássico 

428,6 m³/s 

435,73 kg/s 

Resistência da mina 0,01317 Ns²/m8 

Perdas por atrito (Potência)   Sendo as perdas: 1.000,4 kW  Total 

339,2 kW em chaminés  e     583,4 kW em galerias. 

Potência (elétrica) de refrigeração 0.0 kW 

Energia elétrica 1.471,1 kW 

Custo da energia $ 1.675.243 

Eficiência circuito (Fluxo Total) 68,0 % 

Consistindo de: 12 ventiladores (1.471,1 kW). 
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Observando-se a figura 33, a autocompressão representa a principal fonte de calor 

gerada nessa simulação.  

 
 

Figura 33 - Fontes de calor no cenário 1 - sem equipamentos a diesel. 

5.8.2 Cenário 2 – Simulação alocando somente um caminhão 
 

Após a escolha da área de simulação do calor o equipamento a diesel (caminhão) 

éalocado na galeria, conforme a janela mostrada pela figura 34. O modelo de caminhão, AD30, 

utilizado na mina éescolhido para executar a simulação. Os dados de condutividade e 

difusividade já são inseridos utilizado na mina éescolhido para executar a simulação. Os dados 

de condutividade e difusividade já são inseridos. 

 
 

Figura 34 - Caixa com informações sobre a fonte de calor aloca na galeria no cenário 2. 
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Após alocar o equipamento na galeria e executar a simulação é possível observar o 

impacto desse equipamento com a mudança de coloração conforme a figura 35. 

 

 

Figura 35 - Caminhão alocado na galeria no cenário 2. 

 

Na figura 36, observa-se o impacto de somente um equipamento a diesel (caminhão), 

com 14% na liberação de calor. A frota diesel como já descrito na literatura, é uma das 

principais fontes de calor na mina.  

 

Figura 36 - Fontes de calor cenário 2 

Caminhão AD 30 
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5.8.3 Cenário 3 - Carregadeira  mais caminhão (2019) 

 

À medida que mais equipamentos a diesel são inseridos na galeria, o sistema de 

ventilação se torna cada vez mais sobrecarregado. Conforme a figura 37, observa-se como a 

coloração da galeria ficou mais intensa demonstrando a liberação de mais calor na atmosfera. 

 

Figura 37- Alocação da carregadeira e caminhão no cenário 3. 

Observa-se na figura 38 que, à medida que mais equipamentos são adicionados, o 

impacto do diesel aumenta 20%. Autocompressão continua sendo o que representa maior 

impacto no sistema de ventilação. 

 

 
Figura 38 - fonte de calor cenário 3 

Caminhão AD 30 

Carregadeira 
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 5.8.4 Cenário 4 - Considerando todos os equipamentos operando de 2020 a 2025. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que em 2020 a temperatura da rocha representará 1% das fontes de calor em 

Córrego do Sítio I triplicará em 2021 para 3%; em 2024, 7%; em 2025, 8% devido ao gradiente 

geotérmico o que signica que irá representar um problema futuramente. A principal fonte de 

calor é a frota a diesel seguida pela autocompressão. 

Fontes de Calor CDS I -2023 
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5.8.5 Cenário 5 - Frota Duplicada 

 

Essa alternativa tem base no cenário referencial de 2026, onde, em virtude 

principalmente do aumento da DMT, a frota de caminhões precisará ser duplicada. A mina 

atingirá profundidades maiores e gradiente geotérmico pode influenciar na temperatura de 

forma significativa. Esse cenário é testado para averiguar se representará problema 

possibilidade de instalação de uma planta de refrigeração. Nesse cenário a taxa de produção 

será a projeção estimada com estudos da área de planejamento. 

Para a produção indicada nessa fase da mina, são alocados os equipamentos a diesel que 

seriam utilizados na produção, bem como o número simultâneo de frentes em lavra e em 

desenvolvimento. 

Para a taxa de utilização de equipamentos, são tomadas as planilhas de controle diário 

da mina para o cálculo das mesmas. Observa-se na figura 39, que ao dobrar a frota a diesel, em 

2026 a mina atingirá temperaturas extremas possibilidade de instalação de uma planta de 

refrigeração. Nesse cenário a taxa de produção será a projeção estimada com estudos da área 

de planejamento. 

 

Figura 39 - Cenário com a frota dobrada 

A implementação do poço de exaustão permite exaurir os gases tóxicos com mais 

eficiência e contruibui para manter as temperaturas em boas condições, conforme a figura 40. 
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O modelo, porém, apresentou uma série de avisos (warnings) nos ventiladores alocados  

nas áreas em lavra, normalmente no fundo da mina, embora esse modelo continue válido, pois 

avisos não o invalidam, ao contrário de erros (errors) que interrompem a simulação e impedem 

de executar o módulo calor.  

 

5.9. Mudança de equipamentos 

 

 A escolha das máquinas elétricas em vez do equipamento diesel atualmente 

empregado está detalhada nas Tabelas 29 e 30. Como pode ser visto, tanto as máquinas 

propostas como as atuais têm características muito semelhantes, combinando perfeitamente 

com os requisitos do atual método de explotação. 

Tabela 29 - Comparação das carregadeiras 

   Equipamento a diesel utilizado      Equipamento elétrico escolhido 

Modelo                   Caterpillar        Scooptram EST1030 – Atlas Copco 

Capacidade                   10 10 

Potência nominal (kW)          186 110 

Comprimento (mm)                      2490 2352 

Peso                     2355 2548 

 
Tabela 30 - Comparação dos caminhões 

 Equipamento a diesel utilizado Equipamento elétrico escolhido 

Modelo Caterpillar AD 30 Sandvik TH315 

Capacidade (toneladas métricas) 30 30 

Potência nominal (kW) 298 185 

Comprimento (mm) 10153 13246 

Peso (kg) 60000  

Novo 

poço de 

exaustão 

Figura 40 - Modelo de simulação com o novo poço de exaustão 
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 Apesar das semelhanças, existem algumas diferenças que devem ser apontadas. O 

funcionamento operacional é menos flexível no caso dos elétricos, pois os carregadores utilizam 

um cabo como fonte de energia, sendo limitados por sua extensão. A potência do caminhão 

elétrico é bem inferior do caminhão a diesel e isso representa perda de produtividade. Enquanto 

isso, caminhões têm um pequeno motor diesel, mas eles precisam de uma estrutura de 

alimentação. 

 Considerando a viabilidade econômica da aplicação dos equipamentos elétricos em 

relação aos equipamentos a diesel, este são em torno de 20% mais caros (Paraszczak, 2014).  A 

principal vantagem competitiva na adoção desta nova modalidade são os ganhos com o 

redimensionamento da infraestrutura (CAPEX) e energéticos (OPEX) do sistema de ventilação 

subterrânea. Segundo estudos feitos na mina Macasa houve um aumento de apenas 2°C na 

frente de lavra em operação 100% elétrica contra 8°C em operação à diesel (Gleeson, 2018). 

Em 2020 será feitos testes utilizando LHD elétricas em minas brasileiras (Comunicação 

pessoal, Epiroc, 2019).   

 Para estimar os custos de capital e operacionais dos equipamentos foram consultadas 

duas fontes primárias do InfoMine; a edicação de 2008 dos custos de que equipamentos para 

minas (InfoMine USA, 2008) e a edição de 2014 do Mining Cost Services (InfoMine USA, 

2014). Ao comparar os custos de capital (CAPEX) para equipamentos equivalentes nas duas 

fontes da InfoMine, tornou-se aparente que houve inflação significativa no custo dos principais 

tipos de mineração subterrânea entre 2008 e 2014. Devido a isso, acreditava-se que a fonte de 

2014 tivesse mais confiabilidade de estimativas para o capital real necessário para compor o 

equipamento. No entanto, a fonte de de 2008 ainda estava criteriosa para estimar os custos 

operacionais como uma fração do custo de capital. 

 De acordo com dados ABB Inc. (2011), o custo médio operacional (OPEX) de um 

sistema de ventilação é da ordem de 12.185,00 US$/ano/m³/s (admitindo-se uma operação anual 

do sistema sem interrupções, 365 dias x 24 horas).  Considerando a cotação do dólar no dia 

08/12 sendo de R$ 4,15, o valor em reais seria de R$ 50.567,75. 

 Para avaliar os potenciais impactos econômicos na ventilação, a análise é feita com 

base na demanda de ventilação estimada (m³/s). A metodologia mais correta seria a adequar a 

vazão, por meio da técnica de VOD, a nova demanda de ventilação. 

 Em ambos os cenários, mostrados na tabela 32, é aplicado um fator de redução de 

40% (multiplicador 0,6) no cálculo de demanda por ventilação por veículos a diesel. 

  O consumo dos equipamentos diesel foi estimado com base em catálogo do 

fabricante, Caterpillar (2018). O consumo dos equipamentos elétricos é estimado com base no 
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trabalho de Kerai e Halim (2013), estipulando que equipamentos elétricos apresentam 70% da 

potência nominal de um similar a diesel. 

 Os custos do óleo diesel e da eletricidade foram obtidos em consulta à índices 

históricos, em valor dolarizado, segundo Firjan (2017) e Global Petrol Prices (2019). 

 O custo de operação (OPEX) é obtido somando-se os custos de ventilação com os de 

combustível.  

 

5.9.1 CAPEX E OPEX da carregadeira (LHD) 

    

 A média de preços das eLHDs é aproximadamente 16% maior do que do as LHDs a 

diesel segundo InfoMine (2014). O custo operacional anual para ambos os tipos de LHD é em 

torno de 60% do preço do equipamento. Um modelo LHD movida a bateria apresenta um custo 

de 10% maior do que as eLHDs tradicionais ou 30% maior do que as LHD a diesel (GE, 

comunicação pessoal, 2015). 

 Os custos de capital para uma variedade de LHDs e eLHDs fornecidos nos serviços 

de custo de mineração de 2014 podem ser encontrados na tabela 28 (InfoMine EUA, 2014). 

Quando plotados pode-se observar que ambos os tipos de equipamentos têm uma relação muito 

consistente e linear entre o tamanho da caçamba e o custo de capital. O valor R2 para eLHDs é 

0,98 e para LHDs é 0,96. 

 

Tabela 31 – CAPEX de LHDs e eLHDs  relacionadas com a capacidade da caçamba ( Infomine USA, 2014). 

LHDs a diesel LHDs elétricas 

 Tamanho da caçamba 

(m³) 

Capital (milhões de $)  Tamanho da caçamba 

(m³) 

Capital (milhões de $) 

0,38 0,30 0,38 0,3 

1,15 0,37 0,76 0,37 

1,53 0,45 1,53 0,53 

1,91 0,52 2,68 0,73 

3,06 0,63 4,28 0,94 

4,59 0,90 6,12 1,48 

5,35 0,94 

6,12 1,29 
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Figura 41 - Correlação entre CAPEX das LHD eLHD com o tamanho da caçamba (infoMine USA, 2014). 

            

                  Em outras palavras, os dados mostram que os eLHDs em 2014 custam cerca de 16% 

a mais do que LHDs a diesel. Também é mostrado na figura 40 que o custo estimado da LHD 

movida a bateria elétrica (caçamba de 3,06 m³) que entrou no mercado no final de 2015 (em 

vermelho). Ele fica um pouco acima da linha de tendência para eLHDs. 

 

5.9.2  CAPEX de caminhões a diesel e elétricos 
 

                  De acordo com Infomine USA (2014) o preço de um caminhão a diesel é 50% menor 

do que um caminhão elétrico. Os custos operacionais anuais foram cerca de 35% do custo inicial 

do equipamento. A manutenção representa cerca de 25% dos custos operacionais. Numa 

comparação direta, custo médio anual mostrou que o caminhão elétrico era cerca de 14% mais 

caro a cada ano.  
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Tabela 32 - Comparativo de custos entre a frota a diesel e a elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Custo de R$ 50.568 (cotação do dólar de R$4,15) – ABB In. (2011) 

(2) Consumos em regime operacional médio – Caterpillar Inc. (2011). 

(3) Consumo padrão para equipamentos auxiliares – Equipe de Planejamento de lavra da mina. 

(4) Equivalência da potência nominal entre motor elétrico e a diesel – Kerai e Halim (2013). 

(5) Preço médio do diesel no Brasil – Global Petrol Prices (2019). 

(6) Preço médio da eletricidade industrial no Brasil – FIRJAN (2017) 

(7) 2,67 kg de CO2 emitido pela queima de 1,0 L de diesel – EPA (2005).  

 

                  Uma outra opção sugerida por Lafuente (2017) seria a aplicação dos equipamentos 

híbridos. O sistema de acionamento apresenta um motor diesel e quatro motores elétricos. 

Comparado com o equipamento a diesel a demanda de ar é 33% menor. Os custos totais 

(operacional, manutenção, combustível e aquisição) são 29% menores. 

Frota 

 100% Diesel 100% Elétrica  

Ventilação    

Vazão requerida (m³/s) 460 276 

   

Ventilação Total (M$/ano) 23,26 13,96 

   
Combustível   

Diesel (ML) 8,5 0 

LHD - (30L/h) (2) 2,4   

Caminhão - (45L/h) (2) 3,8   

Auxiliar - (14L/h)(3) 2,3   

   

Energia elétrica (GWh)(4) 0 44,6 

LHD - (70% Nominal Diesel) - 11,5 

Caminhão - (70% Nominal Diesel) - 20,6 

Auxiliar - (70% Nominal Diesel) - 12,5 

     

Combustível Total (MR$/ano) 33,37 18,51 

Diesel (0,95$/L)(5) 33,37 - 

Eletricidade (0,1R$/kWh)(6)  - 18,51 

   

OPEX (M$/ano)  

excluindo manuntenção 
56,63 32,47 

 
 - 57% 

 
 

 

Emissão CO2 (Kton)(7) 22,6 0 
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As minas subterrâneas brasileiras enfrentam o desafio do aumento da temperatura à 

medida que ocorre o aprofundamento. Os problemas relacionados à manutenção de sistemas de 

ventilação têm incentivado a Anglo Gold Ashanti Mineração a buscar sempre melhores 

controles desses sistemas. A aplicação de soluções oriundas de simulações computacionais de 

última geração para garantir uma operação segura nas minas subterrâneas é um dos principais 

desafios. 

O objetivo deste trabalho foi propor alternativas de gerenciamento de calor dentro do 

ambiente da mina. As preocupações com o calor na área de estudo se desenvolveram nos 

últimos anos à medida que os equipamentos a diesel são aumentando fornecendo mais calor 

para uma mina em expansão.  

É necessário um trabalho para conscientizar os funcionários a seguir os procedimentos. 

Muitos dos problemas relacionados à ventilação são devidos a problemas operacionais. Como, 

por exemplo, o descuido com os portões de ventilação. Há casos de um operador danificar um 

portão, ou até mesmo derrubá-lo, ou um duto de ventilação ser danificado por caminhão e não 

comunicar os responsáveis pelo ocorrido. Esses problemas mais pontuais contribuem com 

desequilíbrio no sistema de ventilação que pode contribuir com perdas de vazões e distribuição 

errática dos fluxos de ar. 

Um dos problemas frequentes é que normalmente a ventilação da frente em 

desenvolvimento é planejada para um caminhão e uma carregadeira. No entanto quando um 

caminhão está sendo carregado, uma alternativa simples seria outros equipamentos (1 ou 2) 

esperarem fora da frente em desenvolvimento. A carregadeira juntamente com os caminhões 

são os grandes responsáveis pelo aumento de calor. Isso viola o planejado, aumenta a 

temperatura da frente e, como hábito, as reclamações são que a ventilação está ruim, mal 

dimensionada e não atende. 

A necessidade de aprimoramento nos sistemas de ventilação é uma obrigação de 

qualquer mina. Em virtude do aprofundamento e da expansão da mina a tendência é o aumento 

da temperatura da rocha e aumento da frota a diesel (pela DMT ou meta de produção). Nessas 

circunstâncias existe a necessidade de melhorar o sistema de ventilação para atender as normas, 

pois é impossível ventilar a mina de forma simultânea. Uma solução seria a ventilação por 

demanda adaptando a vazão de acordo com a demanda. Com isso faz-se necessário avaliar as 

normas vigentes, estudar a atualização de parâmetros numéricos das mesmas, bem como indicar 

boas práticas como padrão de referência no trabalho e definição de procedimentos operacionais 
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padrão. Assim têm-se condições de continuar o estudo, possibilitando melhoria das operações, 

estabelecendo sua influência na produtividade das minas.  

Os custos com a vazão considerada necessária (para 100% do tempo) seriam 

insustentáveis, o que inviabilizaria a produção, por isso a ventilação por demanda configura-se 

como uma alternativa para o cumprimento da norma. Dependendo do caso o sistema de 

refrigeração é indispensável, mas a possibilidade de substituir parte da frota a diesel por 

caminhões híbridos e elétricos pode ser uma alternativa. Porém, tal medida exige uma 

infraestrutura de cabos e redes elétricas para sua implantação.  

A substituição de caminhões a diesel por modelos da “linha verde”, ou seja, menos 

poluentes, diminui a quantidade de ar requerida e, consequentemente, gastos de ventilação 

(substituição do óleo diesel S500 pelo S10). Isso exige uma modernização constante da norma 

que condiz com as revoluções tecnológicas.   

A utilização da tecnologia, como equipamentos controlados a distância, se mostrar como 

uma alternativa viável para diminuir ou retirar gradativamente a exposição dos operadores de 

regiões quentes da mina. O monitoramento constante por sensores, dos portões, o controle de 

vazões e temperaturas, principalmente, permite a identificação rápida dos principais pontos 

críticos. A redução das principais resistências contribuiu para amenizar o problema.  A prática 

de sensores já é utilizada na mina de Cuiabá, para o monitoramento de temperatura e gases, 

além de câmeras espalhadas em alguns pontos para supervisionar as condições estruturais dos 

portões de ventilação. 

A norma NR- 22 (Brasil, 2015) orienta um cálculo de ventilação secundária na seguinte 

proporção: 100% da potência do equipamento mais potente, 75% do segundo maior e 50% para 

os demais. Os estudos realizados nessa proporção não levam em consideração o tempo de 

trabalho do equipamento. A carregadeira, devido ao trabalho executado, permanece mais tempo 

posicionada em uma mesma região. Mesmo com a potência menor do que o caminhão, deveria 

ter uma demanda de ar maior, pois está emitindo mais gases e calor nessa região. Outra 

observação a ser feita é que a norma considera a potência nominal como se o equipamento 

tivesse utilizado a potência máxima o tempo todo. 

Diversas alternativas como substituição dos equipamentos a diesel por motores 

elétricos, parcialmente ou totalmente, instalação de plantas de refrigeração, construção de um 

novo poço de exaustão, instalação de uma fábrica de gelo; introdução de caminhões e 

carregadeiras autônomas; substituição do combustível S500 pelo S10 (emite menos gases 

poluentes) e evitar o acúmulo de equipamentos em determinado ponto são levantadas como 

possibilidade de amenizar o problema futuro. 
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O uso de carregadores e caminhões elétricos diminui a geração de calor sensível em 

56% e o calor latente em torno de 96%. No geral, a contribuição do calor das máquinas diminuiu 

de 70% para 50%. Além disso, o modelo permitiu conhecer o comportamento do calor dos 

estratos em uma mina de ouro, descobrindo a tendência do calor sensível e latente na mina de 

Córrego do Sítio I. Seria aconselhável combinar equipamentos elétricos, a diesel ou híbridos, 

com a ideia de manter a mesma flexibilidade operacional. 

A redução da caga de calor poderia permitir uma eficiência energética maior devido às 

menores necessidades de ventilação e melhor ambiente de trabalho, o que, ao mesmo tempo, 

contribui para o aumento de rendimento do trabalhador devido à menor temperatura efetiva e 

geração de gases de combustão.  

O aumento do percurso  (DMT) à medida que a mina  aprofunda exigirá um acréscimo 

de caminhões e consequentemente maior geração de calor e consumo de combustível. O uso 

dos equipamentos elétricos configura uma alternativa para blindar, principalmente, as variações 

de preços do óleo diesel que impactam os custos de operação de mina. Porém, a infraestrutura 

necessária para implantação e os preços relativamente altos de importação desses equipamentos 

torna sua aplicação mais lenta. Os fabricantes pretende a partir de 2020 comercializar esses 

equipamentos e a realizar testes em algumas minas brasileiras. Caso a aplição resulte em 

sucesso isso com certeza aumentará a demanda por esses equipamentos faciltando sua 

aquisição.  Uma ação eficiente a se praticar seria a substituição do óleo combustivel S 500 pelo 

S10, menos poluente. 

 Como a implantação dos equipamentos elétricos não é possível a construção de novo 

exaustão foi estudada. Essa alternativa apenas minimiza a temperatura na mina, portanto outras 

alternativas em conjunto devem estudadas. 

 As características geológicas do depósito, tais como espessura e morfologia das 

camadas ou a profundidade do depósito, determinam o planejamento da mina e, portanto, as 

dimensões e formas de dutos de ventilação  e galerias.  

 A Mina de Córrego do Sítio I no corrente período de 2018 – 2019 não apresenta, no 

momento, problemas críticos com as fontes de calor a diesel, mas futuramente (a partir de 2020)  

surgirão. 

         As modelagens computacionais são indispensáveis para se prever o comportamento de 

sistemas de ventilação e devem integrar o planejamento de mina, no qual se fazem necessários 

o rigor técnico e a segurança operacional. 

Sob o aspecto econômico, um estudo dessa natureza ganha importância na medida em 

que se verifica que a ventilação, além dos fatores humanos, representa uma parcela significativa 

dos custos de produção. A simplicidade e a flexibilidade computacional, associadas aos 
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elaborados algoritmos para cálculos termodinâmicos do programa VentSim Visual educacional 

(versão 5.0), constituem as razões pelas quais ele é escolhido para ser utilizado neste trabalho. 

O supervisor da ventilação pode se deparar com uma série de cenários em torno da carga 

térmica distribuída na mina e do gerenciamento de calor. São múltiplos sistemas de controle 

que podem ser implementados para alcançar as necessidades e objetivos da mina. Uma forte 

compreensão das condições ambientais que estão sendo enfrentadas e as circunstâncias que 

afetam as condições são essenciais para a execução bem-sucedida de estratégias de 

gerenciamento de calor. O capital inicial e custo operacional do sistema que estão sendo 

considerados e sua eficácia é uma consideração importante para o projeto de ventilação. 

Métodos de mitigação do calor são uma opção; no entanto, a implementação bem-

sucedida de sistemas de controle de gerenciamento de calor pode impulsionar a produção global 

e a eficiência de custo da mina. 

O estudo demonstra que há uma penalização financeira na mina para mitigar a carga 

térmica em função do aumento da quantidade de equipamentos diesel à medida que a mina for 

aprofundando. Porém, as máquinas não emitem o calor o tempo todo, portanto devem ser 

considerados o fator de utilização para melhor distribuição da carga térmica. 

A aplicação da automação de equipamentos não é executada na mina Córrego do Sítio 

I, diferentemente da Mina Cuiabá, onde operadores controlam alguns equipamentos a partir da 

superfície. Porém, os ventiladores principais apresentam inversores de frequência programados 

para serem desligados nas trocas de turno. 

O estudo evidenciou que a expansão na produção da mina Córrego do Sítio I requerendo 

o aumento da quantidade de realces em lavra, saindo das atuais 10 áreas de lavra para 20, assim 

como o aumento substancial na frota principal de equipamentos da mina, implica o aumento de 

quantidades significativas de ventilação.  

 

 

7. Sugestões de pesquisas futuras 
 

• Estudos com combustíveis híbridos, ou alternativos, como biodiesel, em parte da frota 

utilizada reduzindo a ventilação, a emissão de particulados e mantendo a eficiência operacional; 

• Utilização da técnica de CFD para localização dos pontos de acúmulo de calor na mina. 
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ANEXO I- Ábaco para cálculo da temperatura efetiva 
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ANEXO II – Liberação de Calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fire Protection Handbook, National Fire Protection  

Association, 18 th Edition, 2003; Section 1, Appendix A.  
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ANEXO III – Especificações técnicas das carregadeiras elétricas 
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ANEXO IV – Especificações técnicas dos caminhões elétricos
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APÊNDICE I - Cálculo da Vazão de Ar (Critérios Legais) 

 

A ventilação, objeto deste estudo para a mina Córrego do Sítio I, estabelecida no cenário 

de 2017, é dimensionada conforme os critérios legais. A taxa de produção e de desenvolvimento 

prevista para o projeto é de 2.000 t/dia de minério. O minério será transportando tanto por 

carregadeiras de 30t a 40 t quanto por caminhões de 30 t. 

 

 

 

2 Dados do projeto 

2.1 Produção 

 

A mina Córrego do Sítio I apresenta desenvolvimento para lavra dos corpos Cachorro Bravo, 

Laranjeiras, Carvoaria e Rosalino conforme a planilha abaixo: 

2.2 Frota Diesel 

 

TABELA Apêndice I. Equipamentos da mina - 2018 

EQUIPAMENTOS 

PRINCIPAIS 

QUANTIDADE HP TOTAL                               RENDIMENTO 

(%) 

Caminhão CAT A 30 2 408            816 52 

Caminhão VOLVO 4 350          1400 52 

Caminhão MB 

Carregadeira LHD 1030 

Carregadeira LHD 1600 

1 230           230 52 

 

Caminhão VOLVO L90E 

1 250 250 39 

1 268 268 42 
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 166 166 53 

Caminhão CAT  165 165 45 

CAT  78  31 

CAT  78  32 

CAT Quant. 78  25 

Caminhão CAT A 30 JCB 100  25 

 

Auxiliares 

     

Toyota 
17 76 1.292 50% 

Shotcrete 
1 48  50% 

Autobetoneira 
1 60 60 50% 

Simaba – 1 Boom 
3 60 60 50% 

Simba M7C 
1 115 230 50% 

Simba Cabletec 
2 115 230 50% 

Simba Cabolt 
1 123 123 50% 

Motoniveladora – 

Volvo 

1 104 104 50% 

Motoniveladora – 

CAT 

1 104 104 50% 

Caminhão pipa 
2 104 104 50% 

Scaler - DUX 
4 115 460 50% 

Scaler – Getman  
1 115 115 50% 

Plataforma 

Normet 

4 92 368 50% 

Jumbo – 2 Boom 
7 71 497 50% 

Jumbo – 1 Boom 
3 45 135 50% 

Robolt 
2 67 134 50% 

Trator  
3 77 231 50% 

DT 20 
1 164 164 50% 
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2.3 Dados operacionais da mina 

 

Número de turnos      03 

Horas trabalhadas /turno (h)    6,45 

Número máximo pessoas por turno                        300 

Período mínimo de ventilação (min)                         60 

Consumo de explosivos por mês (kg)                      2.202 

Potência diesel (kW)                                                7.530 

Tonelagem mensal desmontada (kg)                        138.000 

 

3. Determinação da vazão de ar fresco conforme disposto no item 22.24.8 

 

a) Cálculo da vazão de ar fresco em função do número máximo de pessoas ou máquinas 

com motores a combustão a óleo diesel 

 

   Q T = Q1 * n1  + Q2 * n2 

 

Onde: 

 

QT é a vazão total de ar fresco em m3/s; 

Q1 é a quantidade de ar por pessoa em m3/s; 

(em minas de carvão é a 0,10 m3/s.; em outras minas é a 0,033 m3/s); 

n1 é o número de pessoas no turno de trabalho; 

Q2 = 0,08 m3 / s./kW dos motores a óleo diesel; 

n2 é o número total de kilowatts dos motores a óleo diesel em operação. 

Aplicando a fórmula com os dados de projeto, obtém-se: 

 

QT = 460 m3/s 

 

b) Cálculo da vazão de ar fresco em função do consumo de explosivos  

  

   QT = 8.3* 10-3 * A/t 

 

Onde: 

 

QT é a vazão total de ar fresco em m3/s; 

A é a quantidade total em quilogramas de explosivos empregados por desmonte; 

t é o tempo de aeração (reentrada) da frente em minutos. Aplicando-se a fórmula com os 

dados de projeto, obtém-se: 
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QT = 0,31 m3/s 

 

c) Cálculo da vazão de ar fresco em função da tonelagem mensal desmontada 

 

    QT = 
1

60
 q *T (m³/s) 

 

Onde: QT é a vazão total de ar fresco em m3/s. 

q é a vazão de ar em m3/s para 1.000 toneladas desmontadas por mês 

(mínimo de 3 m3/s./1.000 toneladas por mês) 

T é a produção em toneladas desmontadas por mês. 

Utilizando-se os dados de projeto obtém-se: 

QT = 414 m3/s 

 

Com base nos critérios legais, as condições para o ano de 2019 seriam: 

 

• Diluição de fumos diesel 620 m3/s 

• Consumo de explosivos 0,31m3/s 

• Tonelagem total desmontada 414 m3/s 
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APÊNDICE II – Frota a diesel para produção de minério  

 

CAM N 

(#) 

P 

(kW) 

F.U. 

(%) 

P.P. 

(kW) 

LHD N  

(#) 

F.U. 

(%) 

P 

(kW) 

P.P 

Volvo 

30 D 

16 242 50% 1936 R1600 4 204 39.4% 318 

CAT 

AD45 

04 380 

304 

50% 760 R1700 6 263 39.4% 615 

CAT 

AD 30 

08  50% 1216 L90 5 177 39.4% 345 

          

TOTAL    3.918     1.251 

 

Obs.: F.U. é o fator utilização; PP é a potência ponderada 
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APÊNDICE III – Frota Auxiliar de Mina 

 

Tabela Apêndice III. Equipamento da mina – 2016 - 2024 

Frota da mina – 2018 

TIPO EQUIPAMENTOS 

PRINCIPAIS 

QUANT. HP TOTAL FATOR 

UTILIZAÇÃO  

(%) 

ARTICULADO Caminhão CAT A 

30 

2 408 816 

52 

ARTICULADO Caminhão VOLVO 4 350 1400 52 

CAMINHÃO Caminhão MB 1 230 230 52 

CARREGADEIRAS LHD 1030 1 250 250 39 

LHD 1600 1 268 268 42 

VOLVO L90E  166 166 53 

MOTONIVELADORA CAT  165 165 45 

RETROESCAVADEIRAS CAT  78  31 

RC PLATAFORMAS CAT  78  32 

RC ROMPEDOR CAT  78  25 

PLATAFORMA JCB  100  25 

 PICKUP TOYOTA  177  21 

 SB HIDRÁULICO 

ALTAS M6C 

 163  

27 

PERFURATRIZ JB/FANDRILL 

HID. SANDVIK 

 99 

 

 

30 
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APÊNDICE IV – Sumário do Cenário de produção – 2018 

 

Simulação 

Fluido compressível          Sim 

Pressão natural       Sim 

Tipo simulação        Método pressão estática 

Número de malhas       1.975 

Comprimento total       73.440,5 m 

Adução total        785,5 m3/s 

Exaustão total       829,9 m3/s 

Fluxo mássico total       803,72 kg/s 

Resistência da mina       0.00952 Ns2/m8 

Sumário da energia 

Perda por atrito       5.016,6 kW total 

3.607,0 kW chaminés 

1.409,6 kW galerias 

Potência refrigeração       0,0 kW 

Potência elétrica       7.091,6 kW 

Custo anual da malha       $8.697,123 

Eficiência da malha       70,7% 

 

Consistindo de: 

77 ventiladores       7.091,6 kW 

0 pressões fixas       0,0 kW 

0 fluxos fixos        0,0 kW 

0 refrigeração        0,0 kW 

Sumário dos ventiladores 

Número de instalações       61 

Número de ventiladores                  77 
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Ventiladores desligados        4 

Ventiladores em bombeamento                  0 

Ventiladores em baixa pressão        4 

Ventiladores em choque                    0 

Ventiladores em reversão                   0 

Fluxos fixos                      0 

Pressões fixas                      0 

Fluxo fixo                      0,0 kW 

Pressão fixa                     0,0 kW 

Potência dos ventiladores                   7.091,6 kW 

Potência total                     7.091,6 kW 

Sumário da perda de pressão 

Perda por atrito nas chaminés       3.454,6 kW 

Nas galerias                      1.111,2 kW 

Reguladores                      143,2 kW 

Choque          318,0 kW 

Orifícios                      0,0 kW 

Saídas                       0,0 kW 

Sumário da energia 

Perda pressão                      3.607,0 kW 

Perda eficiência ventiladores                    2.074,9 kW 

Refrigeração                     0,0 kW 

Energia elétrica                    7.091,6 kW 
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APÊNDICE V – Monitoramento do caudal de ventilação – Mina Córrego do Sítio I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS: Março ANO: 2019

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m
2
) Vazão (m

3
/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

ADUÇÃO 7,2 20,0 143,0 24,2 12:10 4/3

ADUÇÃO 5,7 23,7 135,3 24,3 11:53 4/3

ADUÇÃO 4,1 16,6 68,1 20,3 11:42 4/3

ADUÇÃO 346,4

EXAUSTÃO 9,8 12,6 123,5 25,0 13:00 4/3

EXAUSTÃO 14,6 7,1 103,7 26,5 11:30 4/3

EXAUSTÃO 13,1 8,9 117,1 27,0 11:25 4/3

EXAUSTÃO 344,3

COMUNICAÇÃO 3,6 28,0 100,8 20,4 08:10 4/3

COMUNICAÇÃO 0,6 24,5 14,7 20,7 08:25 4/3

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

ADUÇÃO 5,0 23,5 117,5 20,8 08:45 4/3

ADUÇÃO 117,5

EXAUSTÃO 3,3 28,0 92,4 25,5 09:40 4/3

EXAUSTÃO 92,4

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m
2
) Vazão (m

3
/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

ADUÇÃO 4,2 23,0 96,6 21,0 10:12 4/3

ADUÇÃO 96,6

EXAUSTÃO 3,1 30,0 93,0 26,5 10:40 4/3

EXAUSTÃO 93,0

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m
2
) Vazão (m

3
/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

ADUÇÃO 5,4 22,0 118,8 20,4 11:32 4/3

ADUÇÃO 118,8

EXAUSTÃO 4,0 25,0 100,0 22,5 11:15 4/3

EXAUSTÃO 100,0

MÊS: Março ANO: 2019

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 11,0 1,1 12,4 25,1 09:20 23/mar

DESENVOLVIMENTO 11,2 1,1 12,7 25,6 09:25 23/mar

DESENVOLVIMENTO 10,9 1,1 12,3 25,3 09:40 23/mar

DESENVOLVIMENTO 12,1 1,1 13,7 25,3 09:45 23/mar

DESENVOLVIMENTO 10,6 1,1 12,0 26,0 09:54 23/mar

DESENVOLVIMENTO 11,1 1,1 12,5 25,8 10:20 23/mar

DESENVOLVIMENTO 15,3 1,1 17,3 24,8 10:35 23/mar

DESENVOLVIMENTO 14,2 1,1 16,0 23,9 10:53 23/mar

DESENVOLVIMENTO 14,5 1,1 16,4 24,4 11:18 23/mar

LAVRA 1,2 25,0 30,8 22,8 11:51 23/mar

LAVRA 11,0 1,1 12,4 24,3 11:23 23/mar

LAVRA 2,1 1,1 2,4 21,5 12:10 23/mar

LAVRA 14,8 1,1 16,7 22,5 11:02 23/mar

SONDAGEM 2,0 1,1 2,3 23,9 12:40 23/mar

SONDAGEM 10,5 1,1 11,6 23,9 11:45 23/mar

SONDAGEM 14,0 1,1 15,8 23,3 12:26 23/mar

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 12,3 1,1 13,9 27,0 08:10 24/mar

DESENVOLVIMENTO 12,7 1,1 14,4 26,2 08:27 24/mar

DESENVOLVIMENTO 15,9 1,1 18,0 25,5 08:34 24/mar

DESENVOLVIMENTO 11,6 1,1 13,1 25,1 08:53 24/mar

DESENVOLVIMENTO 1,2 1,1 1,4 25,0 08:57 24/mar

DESENVOLVIMENTO 1,6 1,1 1,8 25,4 09:15 24/mar

DESENVOLVIMENTO 12,0 1,1 13,6 23,3 09:21 24/mar

DESENVOLVIMENTO 16,3 1,1 18,4 22,8 09:28 24/mar

LAVRA 0,9 24,7 22,2 24,0 10:26 24/mar

LAVRA 16,5 1,1 18,6 24,3 10:10 24/mar

SONDAGEM 14,6 1,1 16,1 24,6 09:55 24/mar

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 12,5 1,1 14,1 24,2 11:40 24/mar

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 13,0 1,1 14,7 21,3 12:20 24/mar

MÊS: Março ANO: 2019

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

EXAUSTÃO 250 115 373

EXAUSTÃO 250 115 373

EXAUSTÃO 200 30 93

EXAUSTÃO 200 30 93

EXAUSTÃO 200 30 93

EXAUSTÃO 347 70 373

EXAUSTÃO 347 70 373

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 400 25 2 x 93 200 30,0 100

ADUÇÃO 224 25 93 110 29,0 53

ADUÇÃO 230 23 93 134 27,0 66

ADUÇÃO 260 18 93 120 22,5 55

ADUÇÃO 260 18 93 99 24,0 53

ADUÇÃO 224 25 93 133 26,0 61

ADUÇÃO 320 20 93 245 22,0 78

ADUÇÃO 320 20 2 x 60 199 24,0 74

ADUÇÃO 260 18 93 254 18,9 87

ADUÇÃO 224 25 93 212 24,0 81

ADUÇÃO 260 20 93 238 22,8 85

ADUÇÃO 230 20 93 230 25,0 89

ADUÇÃO 260 18 93 266 17,0 100

ADUÇÃO 260 18 93 200 22,0 79

ADUÇÃO 320 20 2 x 45 274 21,0 90

ADUÇÃO 320 20 2 x 45 193 23,0 88

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 380 25 2 x 75 245 32,0 120

ADUÇÃO 280 20 2 x 37 169 24,0 84

ADUÇÃO 260 20 93 184 21,0 82

ADUÇÃO 260 20 93 199 23,0 72

ADUÇÃO 260 18 93 143 22,1 88

ADUÇÃO 260 18 93 121 26,0 69

ADUÇÃO 260 18 93 133 24,0 96

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 320 20 93 217 25,0 97

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 260 18 93 165 21,0 85

Minas Gerais

Santa Bárbara

Data: 24/03/2019

N° de série Validade:   

LCA501011002 10/10/2019

CV 503 D / EXPANDEX - VT 07/11

POÇO IV - EX - 04 / Fan TR

CV 480 / FAN TR - VT 05/16

CV 457 EXAUSTÃO / FAN TR - VT 05/16 

CV 463 330 D / FAN TR - VT 11/16 

LJ 463 150 WC

LJ 463 150 D

LJ 463 / Fan TR - VT XX/16

374

157 124 293

178

LJ 534 - EX - 08/11 / EXPANDEX

202 118

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA CARVOARIA

Localização / FORNECEDOR

RAMPA CARVOARIA / EXPANDEX - VT 07 e 09/14

CV 503 E /  FAN TR - VT 01/15

CV 463 330 E / FAN TR - VT XX/XX

CV 445 VNT

CV 444 VNT

CV 457 TRV SONDA

CV 463 330 E

CV 607 TV DE SONDA SUL NS 2

CV 445 330 D / EXPANDEX - VT XX/XX

CV 457 ADUÇÃO / FAN TR - VT XX/XX

CV 444 VNT / FAN TR - VT XX/XX

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MONITORAMENTO DO CAUDAL DE VENTILAÇÃO - MINA CORRÉGO DO SÍTIO - PORTARIA I

EXAUSTORES / VENTILADORES
VENTILAÇÃO PRINCIPAL - EXAUSTORES 

LJ 534 - EX - 05/11 / EXPANDEX

Localização / TAG / FORNECEDOR

POÇO II - EX - 01 / SOMAX

POÇO II - EX - 02 / SOMAX

POÇO IV - EX - 03 / Fan TR

CB 102 691 

CV 445 330 E / FAN TR - VT 07/16

105 213

CV 503 330 E NS 3

LJ 470 TRV SONDA NS1

LJ 445 300 D

Localização

CB 444 TR SONDA SUL

RAMPA LARANJEIRA DESCENDENTE

MINA CACHORO BRAVO - VENTILAÇÃO AUXILIAR

CV 550 TV DE SONDA NORTE E

MINA LARANJEIRA - VENTILAÇÃO AUXILIAR

Localização

Localização

LJ 445 300 E

LJ 457 TR SONDA S

LJ 503 300 N

LJ 463 150 E

ANGLO GOLD ASHANTI CORRÉGO DO SÍTIO MINERAÇÃO

Mina Córrego do Sítio Portaria I
Localidade

Dados Técnicos dos Instrumentos de Monitoramento

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA CACHORRO BRAVO

Localização / FORNECEDOR

CB 444 / EXPANDEX - VT 04/15

Rampa 102 / Fan TR - VT 03/12

AIRFLOW LCA501

Localização / FORNECEDOR

Fabricante: Modelo / TAG

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA 102 / ROSALINO

RAMPA DESCENDENTE CARVOARIA

CV 423 TR

CV 531 330 S

CV 480 330 D

CV 503 330 D

LJ 482 S / Fan TR - VT 04/16

LJ 457 / Fan TR - VT 02/16

LJ 463 / Fan TR - VT XX/15

CV 550 / EXPANDEX - VT 08/16

CV 480 / FAN TR - VT 02/14

CV 531 AO / FANTECH - VT 08/12

LJ 470 / Fan TR - VT 07/12

CV 552 / FANTECH - VT 06/12

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA LARANJEIRA 

Localização / FORNECEDOR

Rampa Principal / Fan TR - VT 01/17

CV 611/ EXPANDEX - VT 09/16

LJ 457 TR SONDA N

CV 445 330 D

LJ 482 300 S

CV 463 330 D

CV 480 330 E

CV 445 330 E

MINA 102 / ROSALINO - VENTILAÇÃO AUXILIAR

LJ 580 / FAN TR - VT 01/13

LJ 534 - EX - 04/10 / EXPANDEX

VENTILAÇÃO AUXILIAR

CB 423 TRAVESSA DE VENTILAÇÃO

TOTAL DE SAÍDA DO AR DE RETORNO

MINA CARVOARIA - VENTILAÇÃO AUXILIAR

Localização

POÇO II

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Localização

CB 606

TOTAL DE ENTRADA DO AR FRESCO

RAMPA LARANJEIRAS EX. PRINCIPAL LJ 445 VNT

TOTAL DE SAÍDA DO AR DE RETORNO

MONITORAMENTO DO CAUDAL DE VENTILAÇÃO - MINA CORRÉGO DO SÍTIO - PORTARIA I

MINA CACHORRO BRAVO - VENTILAÇÃO PRINCIPAL

MINA CARVOARIA - VENTILAÇÃO PRINCIPAL

Localização

ENTRADA RAMPA CARVOARIA 724

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MONITORAMENTO DO CAUDAL DE VENTILAÇÃO - MINA CORRÉGO DO SÍTIO - PORTARIA I

MINA CDS - ENTRADA (adução) E SAÍDA (exaustão)

Localização

ENTRADA PRINCIPAL RP I

TRAVESSA DE EXAUSTÃO CV 445 VNT

TOTAL DE SAÍDA DO AR DE RETORNO

ENTRADA RAMPA LARANJEIRA 696

TOTAL DE ENTRADA DO AR FRESCO

ENTRADA PRINCIPAL RP II

POÇO I 

TOTAL DE ENTRADA DO AR FRESCO

TOTAL DE ENTRADA DO AR FRESCO

POÇO III

POÇO IV

TOTAL DE SAÍDA DO AR DE RETORNO

MINA CDS - CAMINHOS DE COMUNICAÇÃO

MINA LARANJEIRA - VENTILAÇÃO PRINCIPAL

Localização

ENTRADA ACESSO RAMPA I

DRIVE CV PRÓXIMO A CÂMARA DE REFÚGIO
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Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 12,3 1,1 13,9 27,0 08:10 24/mar

DESENVOLVIMENTO 12,7 1,1 14,4 26,2 08:27 24/mar

DESENVOLVIMENTO 15,9 1,1 18,0 25,5 08:34 24/mar

DESENVOLVIMENTO 11,6 1,1 13,1 25,1 08:53 24/mar

DESENVOLVIMENTO 1,2 1,1 1,4 25,0 08:57 24/mar

DESENVOLVIMENTO 1,6 1,1 1,8 25,4 09:15 24/mar

DESENVOLVIMENTO 12,0 1,1 13,6 23,3 09:21 24/mar

DESENVOLVIMENTO 16,3 1,1 18,4 22,8 09:28 24/mar

LAVRA 0,9 24,7 22,2 24,0 10:26 24/mar

LAVRA 16,5 1,1 18,6 24,3 10:10 24/mar

SONDAGEM 14,6 1,1 16,1 24,6 09:55 24/mar

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 12,5 1,1 14,1 24,2 11:40 24/mar

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 13,0 1,1 14,7 21,3 12:20 24/mar

LJ 463 150 WC

LJ 463 150 D

CB 102 691 

LJ 470 TRV SONDA NS1

LJ 445 300 D

Localização

CB 444 TR SONDA SUL

RAMPA LARANJEIRA DESCENDENTE

MINA CACHORO BRAVO - VENTILAÇÃO AUXILIAR

MINA LARANJEIRA - VENTILAÇÃO AUXILIAR

Localização

Localização

LJ 445 300 E

LJ 457 TR SONDA S

LJ 503 300 N

LJ 463 150 E

LJ 457 TR SONDA N

LJ 482 300 S

MINA 102 / ROSALINO - VENTILAÇÃO AUXILIAR

MÊS: Março ANO: 2019

Função da Galeria Velocid. (m/s) Área (m2) Vazão (m3/s) TBU(°C) Horário Dia OBSERVAÇÕES REALIZADAS

DESENVOLVIMENTO 11,0 1,1 12,4 25,1 09:20 23/mar

DESENVOLVIMENTO 11,2 1,1 12,7 25,6 09:25 23/mar

DESENVOLVIMENTO 10,9 1,1 12,3 25,3 09:40 23/mar

DESENVOLVIMENTO 12,1 1,1 13,7 25,3 09:45 23/mar

DESENVOLVIMENTO 10,6 1,1 12,0 26,0 09:54 23/mar

DESENVOLVIMENTO 11,1 1,1 12,5 25,8 10:20 23/mar

DESENVOLVIMENTO 15,3 1,1 17,3 24,8 10:35 23/mar

DESENVOLVIMENTO 14,2 1,1 16,0 23,9 10:53 23/mar

DESENVOLVIMENTO 14,5 1,1 16,4 24,4 11:18 23/mar

LAVRA 1,2 25,0 30,8 22,8 11:51 23/mar

LAVRA 11,0 1,1 12,4 24,3 11:23 23/mar

LAVRA 2,1 1,1 2,4 21,5 12:10 23/mar

LAVRA 14,8 1,1 16,7 22,5 11:02 23/mar

SONDAGEM 2,0 1,1 2,3 23,9 12:40 23/mar

SONDAGEM 10,5 1,1 11,6 23,9 11:45 23/mar

SONDAGEM 14,0 1,1 15,8 23,3 12:26 23/mar

CV 445 VNT

CV 444 VNT

CV 457 TRV SONDA

CV 463 330 E

CV 607 TV DE SONDA SUL NS 2

CV 503 330 E NS 3

CV 550 TV DE SONDA NORTE E

RAMPA DESCENDENTE CARVOARIA

CV 423 TR

CV 531 330 S

CV 480 330 D

CV 503 330 D

CV 445 330 D

CV 463 330 D

CV 480 330 E

CV 445 330 E

VENTILAÇÃO AUXILIAR

MINA CARVOARIA - VENTILAÇÃO AUXILIAR

Localização

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MONITORAMENTO DO CAUDAL DE VENTILAÇÃO - MINA CORRÉGO DO SÍTIO - PORTARIA I



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS: Março ANO: 2019

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

EXAUSTÃO 250 115 373

EXAUSTÃO 250 115 373

EXAUSTÃO 200 30 93

EXAUSTÃO 200 30 93

EXAUSTÃO 200 30 93

EXAUSTÃO 347 70 373

EXAUSTÃO 347 70 373

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 400 25 2 x 93 200 30,0 100

ADUÇÃO 224 25 93 110 29,0 53

ADUÇÃO 230 23 93 134 27,0 66

ADUÇÃO 260 18 93 120 22,5 55

ADUÇÃO 260 18 93 99 24,0 53

ADUÇÃO 224 25 93 133 26,0 61

ADUÇÃO 320 20 93 245 22,0 78

ADUÇÃO 320 20 2 x 60 199 24,0 74

ADUÇÃO 260 18 93 254 18,9 87

ADUÇÃO 224 25 93 212 24,0 81

ADUÇÃO 260 20 93 238 22,8 85

ADUÇÃO 230 20 93 230 25,0 89

ADUÇÃO 260 18 93 266 17,0 100

ADUÇÃO 260 18 93 200 22,0 79

ADUÇÃO 320 20 2 x 45 274 21,0 90

ADUÇÃO 320 20 2 x 45 193 23,0 88

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 380 25 2 x 75 245 32,0 120

ADUÇÃO 280 20 2 x 37 169 24,0 84

ADUÇÃO 260 20 93 184 21,0 82

ADUÇÃO 260 20 93 199 23,0 72

ADUÇÃO 260 18 93 143 22,1 88

ADUÇÃO 260 18 93 121 26,0 69

ADUÇÃO 260 18 93 133 24,0 96

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 320 20 93 217 25,0 97

Função  
PRESSÃO 

NOMINAL 

(mmCA)

VAZÃO 

NOMINAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 
NOMINAL 

(kw)

PRESSÃO 
OPERACIONAL 

(mmCA)

VAZÃO 
OPERACIONAL 

(m³/s)

POTÊNCIA 

OPERACIONAL 

(KW)

ADUÇÃO 260 18 93 165 21,0 85

CV 503 D / EXPANDEX - VT 07/11

POÇO IV - EX - 04 / Fan TR

CV 480 / FAN TR - VT 05/16

CV 457 EXAUSTÃO / FAN TR - VT 05/16 

CV 463 330 D / FAN TR - VT 11/16 

LJ 463 / Fan TR - VT XX/16

374

157 124 293

178

LJ 534 - EX - 08/11 / EXPANDEX

202 118

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA CARVOARIA

Localização / FORNECEDOR

RAMPA CARVOARIA / EXPANDEX - VT 07 e 09/14

CV 503 E /  FAN TR - VT 01/15

CV 463 330 E / FAN TR - VT XX/XX

CV 445 330 D / EXPANDEX - VT XX/XX

CV 457 ADUÇÃO / FAN TR - VT XX/XX

CV 444 VNT / FAN TR - VT XX/XX

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MONITORAMENTO DO CAUDAL DE VENTILAÇÃO - MINA CORRÉGO DO SÍTIO - PORTARIA I

EXAUSTORES / VENTILADORES
VENTILAÇÃO PRINCIPAL - EXAUSTORES 

LJ 534 - EX - 05/11 / EXPANDEX

Localização / TAG / FORNECEDOR

POÇO II - EX - 01 / SOMAX

POÇO II - EX - 02 / SOMAX

POÇO IV - EX - 03 / Fan TR

CV 445 330 E / FAN TR - VT 07/16

105 213

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA CACHORRO BRAVO

Localização / FORNECEDOR

CB 444 / EXPANDEX - VT 04/15

Rampa 102 / Fan TR - VT 03/12

Localização / FORNECEDOR

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA 102 / ROSALINO

LJ 482 S / Fan TR - VT 04/16

LJ 457 / Fan TR - VT 02/16

LJ 463 / Fan TR - VT XX/15

CV 550 / EXPANDEX - VT 08/16

CV 480 / FAN TR - VT 02/14

CV 531 AO / FANTECH - VT 08/12

LJ 470 / Fan TR - VT 07/12

CV 552 / FANTECH - VT 06/12

VENTILAÇÃO AUXILIAR - MINA LARANJEIRA 

Localização / FORNECEDOR

Rampa Principal / Fan TR - VT 01/17

CV 611/ EXPANDEX - VT 09/16

LJ 580 / FAN TR - VT 01/13

LJ 534 - EX - 04/10 / EXPANDEX
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