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Resumo 

 

Nesta dissertação se analisam as principais vias de escoamento da produção e acesso a minas 

subterrâneas. Em minas subterrâneas, o transporte de minério afeta significativamente a 

produção e a lucratividade da empresa. Então otimizar  as vias de acessos representa uma 

maneira de diminuir custos e melhorar a produção. Os principais acessos a corpos 

subterrâneos são rampas ou poços verticais. Servem tanto para transporte de minério ou de 

estéril, como passagem de pessoas, equipamentos ou suprimentos. Entre os critérios 

fundamentais na determinação de qual acesso a ser utilizado estão: profundidade, a taxa de 

produção e a vida útil. A maioria das informações foi adquirida de fontes internacionais, 

sendo que no Brasil, os dados foram obtidos por meio de visitas técnicas às empresas de 

interesse, discussão com profissionais da área e análise de questionários respondidos. Serão 

detalhados os acessos principais por rampa e poço vertical em minas brasileiras e estrangeiras. 

 

Palavras-chave: lavra subterrânea, vias de acesso, poço, rampa, transporte por rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the main routes of transportation of production and access to underground 

mines. In underground mines, ore transport significantly affects  production and profitability 

of the company. Then optimize the access  is a way to reduce costs and improve production. 

The main access to underground bodies are ramps or vertical shaft. They are used to transport 

ore or waste, as workers, equipment or supplies. Among the key criteria for determining 

which access is to be used: depth, production rate and the useful life. Most of the information 

was derived from international sources, and in Brazil, data were obtained through technical 

visits to companies of interest, discussion with professionals and analysis of questionnaires. 

Detailed will be the main access ramp and vertical shaft in Brazilian and foreign mines. 

 

Key words: underground mining, access roads, shaft, ramp, mining, deepening of mines, 

transport ramp. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1-Considerações iniciais 

 

 A escassez de minério próximo à superfície desafia cada vez os engenheiros de 

minas a buscarem estratégicas de como estudar corpos cada vez mais profundos. O número de 

minas subterrâneas tanto no mundo como no brasil aumentou significativamente nos últimos 

anos. Portanto, estudar as maneiras de acessar esses depósitos minerais se configura de grande 

importância para o futuro de mineração. 

No Brasil as minas subterrâneas de maior produção, acima de 1.000.000 t/a                 

( MINÉRIO & MINERALES, 2012) representam apenas 30 minas, menos de 2% das minas 

existentes no país (céu abertos e subterrâneas), conforme KOPPE (2006). De acordo com 

DNPM (2009), são 47 minas subterrâneas exclusivas com 17 concomitantes com lavra a céu 

aberto. 

A escolha da via principal de acesso ao subsolo e de transporte da produção é feita na 

fase do planejamento e requerem uma análise criteriosa, visto que, uma posterior alteração 

pode acarretar gastos elevados e desnecessários.  Não é uma tarefa fácil, pois exige análise de 

uma série de fatores tais como: custos, localização da mina, topografia, geologia, 

comportamento geomecânico da rocha, método de lavra, tempo de execução, taxa de 

produção, entre outros.  

Porém, em virtude do esgotamento das reservas próximas as minas subterrâneas 

tanto no Brasil como no mundo tendem a crescer em número e em profundidade. 

Os custos envolvidos, somados  a necessidade do aumento de produção e da vida útil 

das minas subterrâneas, exigem que a escolha do acesso principal a corpos de minério, cada 

vez mais profundos, seja de forma eficiente, rápida, econômica e segura. Não selecioná-los  e 

dimensiona-los bem causa desvantagens ao longo de toda a vida útil e pode levar a custos 

maiores (MOSER, 1996). A decisão de escolha deve ser tomada uma única vez, mudanças 

posteriores são caras e implicam perdas (HARTMAN & MUTMANSKY, 2002).  Diante 

desse cenário, é importante o estudo sobre as vias de acesso e de escoamento de produção em 

minas subterrâneas. 
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Embora a mineração subterrânea de larga escala no Brasil não seja tão expressiva ela 

tende a crescer cada vez mais com aprimoramento da tecnologia, aprofundamento das minas 

existentes e o esgotamento das minas a céu aberto. No passado, o Brasil foi pioneiro em 

minas profundas, por exemplo, a mina Grande da  Mineração Morro Velho chegou alcançar 

cerca de 2.750 m de profundidade. Dentre os principais acessos a corpos subterrâneos 

destacam-se rampa (decline) e poço vertical (vertical shaft).  Essas vias são utilizadas tanto 

para o transporte de minério e de estéril como para o trânsito de pessoas, equipamentos e 

suprimentos.  

Os poços verticais no Brasil ainda são poucos usuais, isso devido ao fato de as minas 

subterrâneas brasileiras ainda não atingirem grandes profundidades e também por causa da 

geometria dos corpos de minério. Na África do Sul, as minas de ouro geralmente apresentam 

um gradiente de tensão favorável e geologia mais conhecida, portanto essas condições 

favorecem as minas atingirem profundidades maiores. Esse tipo de acesso é recomendado a 

profundidades maiores de 500 metros com taxas de produção maiores do que 5.000 t/dia para 

empreendimentos com vida útil superior a 12 anos, conforme MCCARTHY (1993). Na 

Austrália, o acesso por rampa proporciona uma produtividade quase o dobro em relação ao 

Canadá, onde o acesso preferível é  poço com tecnologia similar (MCCARTHY, 2002). 

As minas mais profundas do mundo (além de 4.000 m),  Tautona  e Savuka (ouro) 

estão localizadas na África do Sul. Na América do Norte, a mina La Ronde's Penna possui um 

dos poços mais profundos do mundo, com 3.000 m. As minas mais profundas da Austrália 

(cobre/zinco) apresentam aproximadamente 1.800 m de profundidade. A maior mina 

subterrânea do mundo em escala de produção, El Teniente, localizada no Chile, produz 

82.000 t/d; a segunda é Kiruna, na Suécia, com produção de 60.000 t/d. No Brasil, a  mina 

subterrânea de maior produção, atualmente, é Jacobina localizada na Bahia cuja a produção é 

em torno de 4.316 t\d (DNPM, 2013). 

Nesse trabalho são descritos e analisados os estudos de casos de minas estrangeiras e 

brasileiras. A partir dessa análise é possível uma melhor percepção do uso adequado de cada 

via de acesso ou de escoamento de produção. O termo via de acesso ou de escoamento de 

produção fica subentendido nessa dissertação como rampa  ou poço. São descritas também as 

principais características, vantagens e desvantagens de cada via de acesso. 

A literatura específica voltada ao estudo do acesso principal as minas subterrâneas é 

basicamente extraída de fontes externas (Austrália, África do Sul e Turquia). No Brasil a 

literatura disponível sobre o assunto é escassa e antiga. 
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1.2. Justificativa 

 

 

Como item importante (fundamental) no planejamento de minas subterrâneas, a 

decisão de escolha do acesso principal deve ser tomada uma vez. Após a implantação, 

mudanças são caras e implicam perdas, principalmente em minas de vida útil pequena 

(HARTMAN et al, 2002, citado por SILVA, 2013). Os custos envolvidos, somados com o 

aumento da produção, requerem que os acessos sejam abertos de forma eficiente, rápida, 

econômica e segura. Devido a esse cenário um estudo detalhado sobre as vias de acesso deve 

ser realizado.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um estudo detalhado das duas principais 

vias de acessos (rampa e poço) a depósitos subterrâneos e de produção. Estabelecer uma 

análise comparativa entre elas e analisar os critérios que definem a escolha do acesso 

principal e a mudança de um acesso para outro. 

 

2.1-Objetivos específicos  

 

Serão enumerados a seguir os principais objetivos específicos que servem de apoio para que o 

objetivo geral seja atingido.  

1. Criar um banco de dados com informações necessárias para análise dos fatores de 

influência da escolha do acesso principal das minas subterrâneas; 

2. Analisar se ocorre mudança ou transição do tipo de acesso principal devido ao 

aprofundamento da mina, e qual seria o momento ideal de tal transição; 

3. Comparar casos de transição e aprofundamento de minas brasileiras e estrangeiras; 
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4. Levantar os custos operacionais e as características de cada via de acesso (rampa e 

poço) de algumas minas visitadas. 

5.  Analisar se as condições descritas na literatura  são praticadas nas minas brasileiras;  

6. Também será de interesse do trabalho estudar futuros projetos de aprofundamento das 

minas.  

 

3. MATERIAIS E METODOLOGIA  

 

Esse trabalho está fundamentado em artigos publicados, livros, revistas, discussões 

com profissionais da área, em pesquisas realizadas por diversos autores de várias partes do 

mundo  e outras fontes, além do levantamento das minas subterrâneas mais profundas que 

apresentam poço ou estão em fase de implantação. A intenção é estabelecer um comparativo 

entre elas, pontos em comum, análise de cada caso.  

Durante a primeira fase, foi feito o levantamento na literatura dos estudos e pesquisas 

realizados em algumas minas da África do Sul e Austrália e os resultados obtidos. Depois foi 

realizado levantamento das principais minas subterrâneas brasileiras que utilizam poço e/ou 

rampa. Em seguida, os seguintes passos foram feitos: 

 

 Elaboração de um questionário; 

 Agendamento de visitas técnicas para apresentação do projeto de pesquisa e coleta de 

dados com maior número possível de minas; 

 Montagem de um banco de dados das minas relativas ao projeto de pesquisa; 

 Pesquisa bibliográfica em diversas fontes sobre o assunto em questão; 

 Avaliação dos fatores considerados na escolha do acesso principal; 

 Levantamento dos custos de operação da rampa e do poço por meio de discussão com 

profissionais da área; 

 Comparativos dos dados levantados com as pesquisas realizadas na África do Sul, 

Austrália e Turquia. 
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4.0 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesse capítulo apresenta-se uma breve descrição das publicações referentes ao assunto 

em todo o mundo. Definem-se o conceito de via de acesso, as principais formas de acesso ao 

corpo e retirada do minério, características de cada uma delas, vantagens e desvantagens e 

estudos de casos. Os conceitos fundamentais são extraídos da literatura principal 

especializada no tema.  

 

Conceitos Iniciais 

4.1 PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO  

 

Um depósito a ser lavrado por métodos subterrâneos pode ser acessado por qualquer 

dos seguintes tipos de acessos ou combinação desses. Antes de definir qual o melhor acesso a 

ser utilizado é necessário conhecer um pouco de cada um deles. 

 Rampa 

 Túnel ou galeria de encosta 

 Poço:  inclinado/vertical 

 

Rampa 

Pode ser desenvolvida de forma espiral e zigue-zague em torno do corpo de minério. 

Depende da qualidade da rocha e caso a resistência da rocha não seja favorável é necessário o 

auxílio de  suportes. É recomendado para minas próximas a superfície que se exija retorno 

rápido dos investimentos. 

Poços 

 

 São escavações verticais adjacentes ao corpo de minério. São recomendáveis para 

situações onde o transporte por caminhões não é economicamente viável. À medida que a 

profundidade da mina aumenta a utilização desse meio de acesso se torna a melhor opção. 
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Túneis ou Galerias 

 

  São escavações horizontais feitas em encosta. É recomendável para corpos de minério 

horizontais ou próximos à horizontal, para os quais não há necessidade de utilizar rampa ou 

poço. 

 

4.1.1 Acesso por rampa 

  

Uma rampa pode ser de forma espiral ou circular em torno do corpo de minério.  

Depende da qualidade da rocha, caso a resistência da rocha não seja favorável é necessário o 

auxílio de suportes para a sustentação da rocha. É recomendado para minas próximas à 

superfície, em que se exija retorno rápido dos investimentos 

Para a maioria das minas de pequeno e médio porte, o melhor acesso que atende a suas 

necessidades é a rampa (CHADWICK, 2000). 

 

Custos 

Os fatores que afetam o custo global da rampa incluem custo de operação e 

manutenção mais, custo de escavação, de equipamentos, de consumo de brocas de perfuração 

(bits), explosivos, material de suporte de rochas, mão de obra e outros (DE SOUSA,  2010). 

          Os custos operacionais irão variar muito de uma mina para outra. Estes custos incluem: 

o custo operacional dos caminhões (combustível, óleo, pneus e outros) $ / hora de operação, o 

custo de manutenção de caminhões, o de ventilação e o de mão obra (QUEEN’S 

UNIVERSITY MINE WIKI, 2011). 

De acordo com BRAZIL et al. (2005), rampas são caras para construir sendo que seu 

custo está na faixa de,  AU$ 2.500 a AU$ 3.500 o metro escavado. 
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4.1.2 Transporte em rampa com caminhões 

 

O transporte de caminhões utilizando a rampa é ideal no começo do empreendimento, 

pois exige baixo investimento inicial, ideal para condições que requerem produção antecipada 

e em situações em que o corpo de minério se encontra próximo à superfície, particularmente, 

onde o acesso à mina subterrânea surgiu a partir de uma lavra a céu aberto. 

Dois terços das minas subterrâneas australianas optaram por utilizar essa opção de 

transporte de minério. Apenas um terço das minas subterrâneas australianas utiliza o 

transporte por poço este percentual continua a cair. Essa modalidade de acesso é o método 

mais adequado economicamente com baixo custo de investimento para minas de porte 

pequeno e médio (CHADWICK, 2000). MCCARTHY(1999) menciona que a Austrália 

tornou-se líder mundial na concepção e operação de minas acessadas por rampa. O número de 

minas subterrâneas no país cresceu de 32 em 1983 para mais de 70 até a época do estudo 

(1999). Além disso, durante esse período (1983 até 1999), cerca de 80 novas minas 

subterrâneas entraram em desenvolvimento. As mudanças na tecnologia dos caminhões a 

diesel permitiu o acesso a profundidades de até 1.000 metros e movimentação de minério de 

até 1.500.000 t/a utilizando rampas. 

A inclinação recomendada para o uso de transporte por caminhões via rampa e plano 

inclinado é de 8°. Se utilizar correias transportadoras e rampa o ângulo máximo recomendado 

é de 15°; se utilizar somente correia transportadora o ângulo máximo recomendado pode 

variar de 15° até 25° dependendo do material transportado, conforme MATUNHIRE (2007).   

Para WILSON (2004), a rampa, geralmente, é projetada para acomodar os 

equipamentos de transporte sendo, normalmente, desenvolvida com inclinação de 7° até 9°. 

Em geral, quanto menor o gradiente, menores os custos operacionais. Os custos operacionais 

são relativamente altos, mas com a recente introdução dos caminhões elétricos a tendência é a 

redução desses gastos. Produções por volta de 3.000 t/d são possíveis de se atingir, embora 

esta taxa não possa ser mantida de forma confiável. O acréscimo de caminhões, por outro 

lado, provocará, em certo momento, filas e dificuldade no controle destes. 

   A profundidade econômica limite para o acesso por rampa é determinada pelos custos 

de carregamento, equipamentos selecionados, produtividade, e gastos com ventilação 

(MCISAAC, 2008). 
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   Outra consideração importante é em relação aos requisitos de ventilação para os 

equipamentos que trafegam na rampa. O transporte utilizando caminhões requer uma 

quantidade maior de ventilação do que o içamento por poço (MCCARTHY& 

LIVINGSTONE, 1993). Uma regra de ouro menciona que uma vazão 0,0633 m³/s  de ar é 

requerido por quilowatt de operação de um equipamento a diesel. São comuns os requisitos 

para ventilação terem uma influência significativa na área de acesso por rampa (DE SOUSA, 

2010). DE LA VERGNE (2003) menciona que o principal fator limitante ao transporte de 

caminhões é a ventilação.  

 

     4.1.2 Transporte em rampa com correia transportadora 

 

Aplicação  do transporte em rampa por correia transportadora não pode exceder os 10° 

com a horizontal, a menos que todo o minério seja bem fragmentado. Na prática muitos 

fornecedores afirmam que o equipamento pode ser utilizado com uma inclinação máxima de 

14° (WILSON, 2004); 15° até 25°, dependendo do material a ser transportado 

(MATUNHIRE, 2010). 

WILSON (2004) menciona que correia de aço, para uma inclinação de cerca de 9°, é 

normalmente restrita a profundidade de 500 m  por causa da tensão na correia. Em relação à 

ventilação, a rampa com correia se mostra mais ineficiente em comparação com outras opões 

de acesso. SILVA e LUZ (2011) menciona que o aumento  das lavras subterrâneas a opção de 

britagem primária em subsolo seguida de transporte por correia vem se tornando comum. 

A mina de Baltar (Votorantim-SP) é um exemplo de aplicação de correia 

transportadora em rampa para escoamento do minério. A mina opera a uma profundidade de 

330 m e adota o método de lavra alargamento de subníveis. O minério lavrado é o calcário e a 

produção anual da mina em 2013 foi de 1.138.921 t (ROM). É a única mina de calcário 

subterrânea do Brasil. A figura 1 mostra as instalações da correia transportadora da mina de 

Baltar, na porção situada à saída da rampa de acesso. 
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Figura 1 -  Correia transportadora da mina de Baltar, Votorantim – SP (SANTOS, 2013). 

     

4.2- Vantagens da utilização da rampa 

 

   A opção pela escolha da rampa apresenta algumas vantagens significativas. 

 Taxas de avanço mais rápido nos estágios de desenvolvimento permitem um acesso 

eficaz ao corpo de minério; 

 Pode ser interrompida a qualquer momento, com mínimo de dívidas pendentes e 

instalações desnecessárias; 

 Custo de capital geralmente é mais baixo para o desenvolvimento; 

 Flexibilidade na produção devido à seleção dos equipamentos; 

 Mobilidade de adicionar equipamentos entre os níveis. 

 Ideais para corpos de minério horizontais (até 15°) próximos à superfície. 

 Desenvolvimento do corpo mineral num prazo bem mais curto, cerca de dois anos a 

quatro anos, no caso de minas rasas (VAZ, 1997). 



 

 

   

10 

 

4.2.1 - Desvantagens: 

 Produção menor que o acesso por poço; 

 Custos operacionais elevados à medida que a profundidade aumenta; 

 Pode requerer suporte devido às condições geomecânicas das rochas; 

 Pode gerar filas, com eventual adição de mais caminhões para atender à taxa de 

produção; 

 Limitado a taxa de produção de 3.000 t/d (WILSON, 2004); 

 Geração de gases tóxicos (com a implantação dos caminhões elétricos tem-se uma 

geração menor desses gases), o que exige um sistema de ventilação eficiente para diluir 

esses gases. 

 

4.2.2- Poço inclinado 

 O poço inclinado é recomendado para corpos aflorantes que possuem mergulho de até 

50º e, em alguns casos, 70°. São, normalmente, aberto na lapa e distam de 5 a 15m do corpo 

de minério. A figura 2 mostra um plano inclinado aberto na lapa a uma distância do corpo de 

minério (D) e um plano inclinado, embora não usual, aberto no corpo de minério (E). 

 

 

Figura 2- Acesso a corpos inclinados utilizando poço inclinado (mine-net.blogspot.com, 2011). 

http://2.bp.blogspot.com/-yyNTy43Z6Mo/TZwEg_u09II/AAAAAAAAAuM/0Mr_ijkQvBc/s400/17+DESEV+SUBT+ACESSO+EM+CORPO+INCLINADO.jpg
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4.2.3-Plano  inclinado com correia transportadora 

 

Para poços com inclinação de até 14°, uma correia transportadora pode ser instalada. 

O transporte de material pode ser feito com corpos de mergulho até de 30°. 

 

4.2.4-Poço Vertical 

 HAMRIN (2001) definiu poço como um termo da mineração utilizado, tanto para 

aberturas subterrâneas verticais ou inclinadas, de uma mina em operação. Ela é a principal 

entrada para minas subterrâneas. Em mineração, poços são usados para acessar a mina em 

profundidade, transporte de pessoal, materiais, equipamentos, ventilação e outros serviços, 

bem como para extração de minério.  

Os poços verticais são conhecidos desde o século XV. Os corpos de minérios eram 

geralmente minerados por poço antes do advento dos modernos caminhões de transporte em 

meados do século XX, que contribuíram de maneira significativa no desenvolvimento e 

explotação econômica dos recursos minerais.  (WILSON, 2004). 

De acordo com WILSON (2004) são os sistemas de escoamento da produção mais 

eficientes e rentáveis para operar em grandes profundidades. Isso acontece porque segue o 

caminho mais curto, segue um caminho definido do transporte e pode ser automatizado, há 

pouco atrito envolvido com a operação de transporte. Eles são muito eficientes no que diz 

respeito à quantidade de ar transportado para dentro e fora da mina. Eles são fáceis e seguros 

de aprofundar, reforçar e equipar, possibilitando uma conciliação relativamente fácil com 

condições ruins de solo e simples para a recuperação em caso de entrada de água. 

Entretanto, a instalação do poço é muito cara, mas oferece como vantagem o menor 

custo por metro vertical para o transporte de minério e apresenta maior vantagem operacional 

em relação aos caminhões de transporte em minas de grande porte e produção (BRAZIL et al., 

2005). Minas subterrâneas que utilizam poços verticais, frequentemente, possuem passagem 

de minério (chutes inclinados para o transporte do minério por gravidade para o nível inferior 

de carregamento do poço). Em geral, exigem ainda, uma instalação de britagem e  um silo de 

armazenamento para alimentação do esquipe. 
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Dependendo da profundidade da mina, os poços podem consumir 60% do 

desenvolvimento da mina. Devido a  isso, o método para minimizar o tempo da construção do 

poço e garantir o funcionamento ininterrupto é de grande importância. A determinação  do 

diâmetro do poço e os equipamentos de içamento e futuras necessidades da mina têm que ser 

avaliadas para além da primeira fase do projeto. UNRUG (1992) menciona que, de um modo 

geral, é melhor sobrestimar o comprimento do poço numa primeira fase do período de vida do 

projeto do que numa fase posterior devido a um gargalo na produção, impedindo um aumento 

de uma forma viável da produção ou exigindo o desenvolvimento de segundo poço. Se a 

extensão está prevista, parte da área  da secção transversal do poço pode ser utilizada para esta 

operação sem afetar o funcionamento do poço, servindo à produção para quaisquer níveis 

superiores.   

O autor menciona que dados técnicos necessários para a construção do poço consistem 

de um esboço do projeto e determinação aproximada das dimensões do poço. O esboço do 

projeto deve conter uma seção descrevendo a sua finalidade e justificando a seleção do local 

do poço. Também estão incluídos no esquema uma breve descrição das características do 

poço e sua função, os equipamentos de elevação dos materiais, a capacidade do poço, o 

diâmetro e a profundidade, o tipo de revestimento do poço, os principais dutos e cabos, a 

quantidade de fluxo de ar requerido através do poço, com desenhos e especificações 

correspondentes aos custos. 

LISBOA (2009) menciona em relação aos poços de produção a necessidade da 

elaboração de um projeto, o qual, deverá constar basicamente a localização (posição do poço 

em relação ao corpo de minério)  permitindo a máxima extração de minério possível. 

Em corpos mineralizados verticais ou horizontais, o poço vertical poderá ser 

desenvolvido fora do corpo, como no centro dele conforme as figuras 3 e 4. 
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Figura 3- corpos verticais acessados por poço vertical (mine-net.blogspot.com, 2011). 

 

 

Figura 4- corpo horizontal acessado por poço vertical ( mine-net. blogspot.com, 2011). 

http://4.bp.blogspot.com/-X5kCyS6Wvuo/TZwEhblY58I/AAAAAAAAAuc/cNO1GhqB5c8/s400/16+DESENV+CORPOHV+PO%C3%87OS+VERTICAIS+FORA.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PmB_5h_ofbI/TZwEhPfWfXI/AAAAAAAAAuU/-EcRKptilhQ/s400/16a+DESENV+CORPOHV+PO%C3%87OS+VERTICAIS+FORA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-X5kCyS6Wvuo/TZwEhblY58I/AAAAAAAAAuc/cNO1GhqB5c8/s400/16+DESENV+CORPOHV+PO%C3%87OS+VERTICAIS+FORA.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-PmB_5h_ofbI/TZwEhPfWfXI/AAAAAAAAAuU/-EcRKptilhQ/s400/16a+DESENV+CORPOHV+PO%C3%87OS+VERTICAIS+FORA.jpg
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Para corpos inclinados o poço deve ser vertical (na capa, na lapa, de transição) de 

acordo com a  figura 5. 

 

Figura 5 – corpos inclinados acessados por poço vertical localizado em três posições diferentes 

(mine-net. blogspot.com, 2011). 

4.2.5- As principais vantagens do acesso  por poço 

 

 Acesso rápido a corpo de minério profundo; 

 Eficiente para profundidades que ultrapassem os 500 metros (MATUNHIRE, 2007); 

 Custo por metro mais vantajoso à medida que a profundidade cresce e menor custo 

operacional em relação aos caminhões de transporte em minas de grande 

profundidade e produção (BRAZIL et al., 2005); 

 

4.2.6- As principais desvantagens do acesso por poço:  

 

 Requer mão de obra altamente qualificada; 

 Custo de mão de obra elevado; 

 Alto custo inicial de implantação; 

 Alto custo de manutenção; 

http://1.bp.blogspot.com/-qHWM9je2OHU/TZwEhT2FKNI/AAAAAAAAAuk/KNMIMRDy29Q/s400/15+DESENVOOLVI+SUBT+CAPA-LAPA+E+TRANSI%C3%87%C3%83O.jpg
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 Demora na recuperação do investimento; 

 Capacidade  limite de içamento do esquipe; 

 Requer fonte de alimentação de energia elétrica constante; 

 Tempo elevado de desenvolvimento. 

 A grande desvantagem do poço vertical é o tempo necessário em seu 

desenvolvimento. Um poço de 1.000 m normalmente levaria quatro anos para entrar 

em produção e sem retorno de capital durante este período (MCCARTHY, 1993). 

 Dependendo da profundidade da mina, o aprofundamento do poço pode consumir em 

torno de 60% do desenvolvimento de uma mina (UNRUG, 1992). 

 

4.2.7- Campo de utilização dos poços 

  

Os poços são usados geralmente: 

 Para acessar um corpo de minério profundo cujo acesso via rampa seja inviável; 

 Para transportar homens e materiais para trabalho subterrâneo; 

 Para transporte tanto de minério como de estéril; 

 Para servir como entrada ou saída de ar (ventilação); 

 Para fornecer uma segunda saída, conforme exigido por lei. 

 Para armazenar material radioativo. 

Os poços, segundo MATUNHIRE (2007), são classificados  conforme sua seção 

transversal em: retangular, circular ou elíptico.  
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4.3-Poço Retangular 

Possui maior capacidade de extração, largamente empregado em minas metálicas nos 

anos 80, século XX, segundo (MAIA,1980, citado por SILVA, 2013). 

São classificados em dois tipos: seção retangular com dois compartimentos e seção 

retangular com três compartimentos. 

Minas que utilizam esse tipo de poço: Chapada (GO) , empresa Yamana Gold, minério: ouro. 

  

4.3.1-Características da seção retangular de dois compartimentos 

 Estrutura de madeira; 

 Atinge profundidade de até cerca de 400 m; 

 Apropriado para a fase de exploração ou de pequena produção; 

 Mais baixo custo. 

Em seu trabalho, Luz et al (2012) mostram a escavação do poço em Chapada (GO), 

um sistema de poço retangular (3,7 m x 2,0 m), com profundidade final de 94 m com a 

finalidade de obter amostras para ensaios tecnológicos de beneficiamento em escala piloto. 

 

4.3.2-Características do poço de seção retangular com três compartimentos 

 

Usado para exploração, podendo atingir grandes profundidades e maiores produções. 

A maioria dos poços retangulares foi construída por volta de 1900 devido ao formato 

das peças de equipamentos que eram transportados para o subsolo, ou seja, gaiolas, 

transportadores de minério (esquipes) e contrapesos, todos na forma quadrada ou retangular. 

Porém decompor as peças em forma de quadrado ou retângulo configura um problema e isso 

diminua a taxa de aprofundamento do poço.   
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4.4-Poço Circular 

 

Quase todas as minas de rocha dura tem poço circular por causa da seção transversal 

que fornece uma boa geometria para o fluxo de ar e por possuírem rochas em boas condições. 

O colar circular é mais fácil para mover quando se faz o revestimento simultâneo resultando 

na execução mais rápida do trabalho durante as operações de aprofundamento. Este é um 

aspecto importante quanto se trata de fluxo de caixa do projeto. 

Os tipos mais comuns são: revestido de concreto, em anéis segmentados de concreto, 

concreto reforçado com fibras de aço, associação de aço e concreto ou argamassa e ainda 

tubos de concreto com enchimento. 

 

4.4.1-Características do poço revestido de concreto (concrete lined) 

 Alto custo 

 Revestimento de concreto (monolítico); 

 Usados geralmente para produção (não para exploração); 

 São obras permanentes; 

 A locação e o diâmetro devem ser previamente determinados (isto nem sempre é 

possível no início do empreendimento). 

 

4.4.2-Características do  poço com anéis segmentado de concreto (concrete lined rings) 

 

 Construído com anéis horizontais de concretos separados de certa distância, 

 Entre os anéis usam-se ancoragens (rock bolts) e telas; 

 Mais barato que o uso de concreto monolítico, mas com aprofundamento mais lento; 

 Se for usado como via de ventilação de alta velocidade a alta resistência será problema. 
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4.4.3-Características do Poço circular sem revestimento (bald) 

 

 Escorado com parafusos de ancoragem e telas; 

 Mais barato (e menos seguro) que os poços de concreto; 

 Apropriado para etapas de exploração, pequenas produção e/ou ventilação. 

 

4.5-Poços elípticos 

Foram projetados como uma alternativa para poços circulares grandes por 

simplesmente adicionar meias luas ao longo do eixo principal. Esse efeito reduz a escavação 

circular e, portanto o custo de aprofundamento do poço. 

 

4.6- Determinação do tamanho do poço 

 

O primeiro passo para determinar o tamanho do poço é estimar a área total da reserva 

a ser ocupada pelo poço. O tamanho da reserva irá determinar a taxa de produção e por essa a 

quantidade de minério e estéril que será transportada, o número de pessoas e o material que 

serão transportados pelo poço. A taxa de produção é então usada para determinar o tamanho 

do esquipe (transportador de minério) e da gaiola e por eles calcular a área total requerida 

para acomodar essas unidades. A forma e o tamanho dos equipamentos também serão 

determinantes nas dimensões finais do poço. 

A determinação da taxa de produção pode ser resumida nos passos a seguir: 

 Identificação dos possíveis arranjos geométricos de mina; 

 Definição do tamanho do painel; 

 Definição de vazões de ar constantes de entrada/saída requeridas por nível; 

 Determinação da dimensão do acesso mínimo para atender os equipamentos e a 

ventilação; 
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 Simular o nível de produção máximo deste o começo do bloco de minério até a 

extremidade do corpo; 

 Determinar o número máximo de níveis em que a operação será simultânea; 

 Estimar o tamanho do poço para atender a  soma de requisitos para estabelecer o 

número máximo de níveis trabalhados; 

 Fazer uma análise econômica (utilizando o VPL- Valor Presente Líquido e TIR- Taxa 

Interna de Retorno); 

 Decidir sobre o arranjo (layout) ideal da mina e as configurações do poço. 

 

4.7-Escolha correta do poço  

 

O tamanho ou as dimensões de cada poço serão diferenciados de acordo com os 

problemas de cada unidade.  MATUNHIRE (2007)  comparou os três principais de acessos: 

poço vertical, rampa e poço inclinado. 

Existem muitos fatores que influenciam na localização, e, portanto, no tipo de poço 

que será escavado.  

4.8-Fatores 

Depósitos tabulares estreitos e planos não podem ser acessados por poço vertical; o 

minério pode ser mais bem extraído economicamente usando rampa ou poço inclinado. O 

lado escolhido do poço deve ser o melhor e mais rentável na utilização em plena produção. 

(MATUNHIRE, 2010). 

4.9-Critério de escolha do poço vertical 

4.9.1- Acesso via poço 

O acesso via poço utiliza esquipes (skips - transportadores de minério) e sistema de 

içamento para transportar trabalhadores e materiais através de uma passagem vertical 

localizada próxima ao corpo de minério. Geralmente esse sistema é mais bem representado 
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em profundidades maiores que irão requerer altas taxas de produção (QUEEN'S 

UNIVERSITY MINE DESIGN WIKI, 2011).  

As principais regras de ouro, quadro resumo das principais características entre as vias 

de acessos e tabela com a profundidade dos poços verticais de vários países, inclusive o 

Brasil,  estão mostrados, respectivamente, nas tabelas 1, 2 e 3. 

 

Tabela 1 - Principais regras de ouro (rules of thumb), conforme LA VERGNE (2003). 

Regras de ouro Autor 

Minas  no Leste Australiano com potencial de atingir  

profundidades superiores a 500 m ou taxas de produção 

maiores que 400.000 t/a, o acesso por poço é preferível. 

MCCARTHY, 1999 

A profundidade recomendada de transição de rampa para 

poço é em torno de 300 a 350 m.  

NORTHCOTE, 1973 

Taxas de produção menores do que 1.000.000 t/a, o 

transporte por caminhões em rampa é a alternativa mais 

viável que o poço em profundidades de até 300 m. 

NORTHCOTE, 1973 

Corpos de minério em minas rasas com capacidade de 

produção em mais de 5.000 t/a são mais economicamente 

viáveis pelo transporte por correia transportadora do que a 

opção por rampa com caminhões.  

AL FERNIE, citado por DE 

LA VERGNE, 2003. 

 

Como regra geral, o transporte por correia transportadora 

é mais econômico do que o transporte por caminhões 

quando a distância for superior a um 1 quilômetro (3.281 

pés). 

 

HEINZ ALTOFF, citado por 

DE LA VERGNE, 2003. 

A profundidade do poço deverá ser capaz de permitir 

1.800 dias de explotação das reservas de minério.  

 ALAN O'HARA, citado por 

DE LA VERGNE, 2003. 

 

 



 

 

   

21 

 

Conforme EDWARDS (1992), geralmente existe 2 tipos de acessos que podem ser 

considerados: (I) vertical ou próximo à vertical utilizando guinchos e cabos suspensos por 

correia (figura 6);  (II)  horizontal ou aberturas inclinadas  usando trilhos, caminhões, correias 

ou cabos operados por correias. O sistema de poço é geralmente composto por cinco 

componentes principais: guincho, transportador de minério ou gaiola, cabo, torre e polias, 

conforme figura 6. 
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Figura 6 - Sistema típico de poço e içamento (Traduzido de Edwards, 1992). 

1- guincho. 

2-  transportador de minério ou gaiola.  

3- cabo de içamento. 

4- cabo de abaixamento. 

5-  torre. 

6- polia principal. 

7- “boca de poço”. 
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5.0 - Custos de desenvolvimento  

 

O custo é um fator importante na seleção de alguns dados operacionais de rampas e poços. 

Os custos de desenvolvimento dos acessos podem ser expressos na tabela  2. 

 

 

Tabela 2- Custo de desenvolvimento dos acessos.  

SERVIÇO EXECUTADO 

 

CUSTO REFERÊNCIA 

Poço vertical de 3 m de diâmetro com 

revestimento à escavação 

US$ 3.000/m LACK, 2005, citado por SILVA, 

2013 

Escavação da galeria de 4,5 m x4,7 m  US$ 1.000 a 1.200 m LACK, 2005, citado por SILVA, 

2013 

Galeria US$ 1.850/m COTICA, 2009, citado por SILVA, 

2010 

níveis (cabeceira) R$ 9.000,00/m FREITAS, 2014 

 

Escavação do poço 17.950/m (Córrego do Sítio II) 

 

FREITAS, 2014 

1 metro de rampa R$ 2.300/m (Morro Agudo) 

R$ 3.000/m (Vazante) 

 

HASHIMOTO, 205 

1 m de rampa AU$ 2.500 a AU$ 3.500 HALL, 2005 citado por BRAZIL, 

2005 

Aprofundamento do poço e equipagem 

 

A$ 25.000/m HALL, 2005 

5 m x 5 m de rampa 

 

$1.090/m CLOW, 2005 
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Tabela 3 - Comparativo entre as principais alternativas de acesso. 

Acesso Principais 

vantagens 

Principais 

desvantagens 

Critérios de 

implantação 

 

Profundidade 

Recomendada 

POÇO 

VERTICAL 

Acesso rápido a corpo 

profundo; eficiente para 

minas profundas; 

Menor custo operacional 

em minas profundas e de 

alta produção; 

Custo por metro mais 

vantajoso á medida que a 

profundidade cresce. 

Requer mão de obra 

qualificada, 

Longo tempo de 

desenvolvimento; 

Alto custo de 

implantação 

Demora na recuperação 

do investimento; 

Capacidade do esquipe 

limita 

Corpos verticais ou 

sub-verticais. 

Maior que 500 m 

(MATUNHIRE, 2007). 

Maior que 300 m 

(WILSON, 2004; 

RUPPRECHT, 2012). 

Superior a 250 m 

(TATIYA, 2005). 

350 m (NORTHCOTE, 

1973). 

A mudança pode 

ocorrer a uma 

profundidade superior 

a 1.000 m 

(MCCARTHY, 1993; 

HALL, 2005). 

POÇO 

INCLINADO 

Pode ser aberto mais rápido 

e com menor custo/m (até 

uma dada profundidade). 

Permite transporte contínuo 

(correias transportadoras). 

Permite maiores seções, 

para equipamentos maiores 

e ventilação mais fácil. 

Facilita o acesso em caso de 

emergências 

(SALVADORETTI, 2013). 

 

 

É pelo menos 3 vezes 

mais longo que poços 

verticais, para a mesma 

profundidade. 

 Os custos de capital são 

maiores. 

Se executado em rochas 

frágeis, o maior 

comprimento resultará 

em custos de 

manutenção mais 

elevados. 

Recomendado para 

corpos aflorantes, 

com mergulho de até 

50º, em alguns casos, 

até 70° (normalmente 

aberto na lapa), 

distante do corpo num 

intervalo de 5 a 15 m. 
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Acesso Principais 

vantagens 

Principais 

desvantagens 

Critérios de 

implantação 

 

Profundidade 

Recomendada 

RAMPA COM 

CORREIA 

Custo menor (elimina os 

caminhões); 

Elimina a emissão de gases 

poluentes advindos do uso 

de caminhões. 

Não gera poeira; 

Pode utilizada com até 25% 

de inclinação; 

Baixo custo de operação e 

manutenção 

 

Dificuldade em vender 

após seu desuso; 

Pára completamente 

com qualquer defeito; 

Necessita prazo para 

montagem. 

Não pode exceder os 

10° graus com a 

horizontal, ao menos 

que todo o minério 

seja bem 

dimensionado. 15° até 

25°, dependendo do 

material a ser 

transportado 

(MATUNHIRE, 

2007). 

Minas rasas e produção 

de até 5.000 t/a (AL 

FERNIE, citado por 

DE LA VERGNE, 

2003). 

Mais de 1.000 m 

(HEINZ ALTOFF, 

citado por DE LA 

VERGNE, 2003). 

RAMPA COM 

CAMINHÕES 

 

Taxa de avanço mais rápido 

nos estágios de 

desenvolvimento; 

Permite um acesso eficaz ao 

corpo de minério; 

Pode ser interrompida a 

qualquer momento com 

mínimo de dívidas 

pendentes e instalações 

desnecessárias; 

Custo de capital geralmente 

é mais baixo para o 

desenvolvimento; 

Flexibilidade na produção 

devido à seleção dos 

equipamentos; 

Mobilidade de adicionar 

equipamentos entre os 

níveis. Ideal para corpos de 

minério horizontais (até 

15°) próximos à superfície. 

 

Produção menor que o 

acesso por poço; 

Custos operacionais 

elevados à medida que a 

profundidade aumenta; 

Pode requerer suporte 

devido às condições 

geomecânicas das 

rochas; 

Pode gerar filas com 

adição de mais 

caminhões para atender 

a taxa de produção; 

 

Depósitos tabulares e 

estreitos próximos  a 

superfície. 

 

300 a 350 m para 

produções até 

1.000.000 t/a. 

(NORTHCOTE, 

1973).  
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Tabela 4 - Profundidade dos principais poços verticais (Brasil e outros países). 

Mina País 
Profundidade 

(m) 
Substância 

Fonte 

Mponeng África do Sul 3900 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Tau Tona África do Sul 3900 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Savuka África do Sul 3700 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

East Rand África do Sul 3585 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Western Deep África do Sul 3581 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Driefontein África do Sul 3400 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Kipushi África do Sul 1200 Zinco/cobre 

ivanhoe.mines.com, 2015 

Kusasalethu África do Sul 3276 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Moab Khotsong África do Sul 3054 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

South Deep  África do Sul 2995 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Phakisa África do Sul 2426 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Platreef 

África do Sul* 975 

Níquel/cobre/

ouro 

ivanhoe.mines.com, 2015 

Great Noligwa África do Sul 2400 Ouro 

www.mining-technology.com, 2013 

Black Mountain 

 África do Sul* 1795 Zinco 

zincinternational.com, 2015 

Rustenberg África do Sul 1675 Platina 

www.implats.co.za, 2015 

Stratchona África do Sul 1560 Ouro 

Engineering & Mining Journal, 2007 

Leeuwkop África do Sul 1350 Platina 

www.implats.co.za/im/files/ar/leeuwkop.htm, 2007 

Palabora África do Sul 1280 Cobre 

www.mining-technology.com, 2009 

Impala África do Sul 1058 Platina 

www.implats.co.za, 2015 

Cullinam África do Sul 763 Diamante 

Engineering & Mining Journal, 2007 

Mount Isa Austrália 1900 Cobre 

www.mining-technology.com, 2008 

 

Kanowna Belle  
Austrália 780 Ouro 

Chadwick, 2000 
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Mina País 

Profundidade 

(m) 

 

Substância 
Fonte 

Beaconsfield Austrália 450 Ouro 

www.mrt.tas.gov.au, 2009 

George Fisher-

M.Isa Austrália 1000 Prata 

www.macmahon.com.au/mining 

Olympic Dam Austrália 574 Cobre/urânio 

www.macmahon.com.au/mining 

Ernest Henry Austrália 1000 Cobre/ ouro 

www.ernesthenrymining.com.au, 2015 

Corrego do Sítio 

II (São Bento) 
Brasil 1360 Ouro 

FREITAS, 2014 

Caraíba Brasil 1000 Cobre 

FREITAS, 2014 

Cuiabá Brasil 840 Ouro 

COSTA, 2014 

Fazenda 

Brasileiro Brasil 820 Ouro 

ALVARENGA, 2012 

Taquari-

Vassouras Brasil 450 Ouro 

CETEM, 2002 

Morro Agudo Brasil 316 Zinco 

ROMAGNA, 2014 

 

Bakubung 

 

África do Sul 1000 platina 

Engineering & Mining Journal ,2013 

La Ronde Canadá 3000 Ouro 

Engineering & Mining Journal, 2007 

Lalor Canadá 1000 Zinco 

http://www.dumasmining.com/ 

Iamgold Canadá 2682 Ouro 

http://www.womp-int.com/story/2008 

Creighton Canadá 2500 Níquel 

www.mining-technology.com, 2013 

Red Lake Canadá 1820 Ouro 

www.redpathmining.com, 2012 

Kidd Creek Canadá 1400 Cobre/zinco 

mining-technology.com, 2013 

Goldex Canadá 1370 Ouro 

Engineering & Mining Journal, 2007 

Campbell  Canadá 1924 Ouro 

www.mining-technology.com, 2007 

 

 

 

Picadilly 

 

Canadá* 800 
Potássio 

 

www.alanauld.com, 2015 
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Mina País 

Profundidade 

(m) 

 

Substância 
Fonte 

Doyon e Mouska Canadá 

560 (shaft 

interno) Ouro 

mininglifeonline.net/news_view,2014 

Colonsay Canadá 1000 Potássio 

http://www.canadianminingjournal.com 

Val Dor Canadá 1050 Ouro 

www.vqronline.org, 2010/ Louie Palu 

Casa Berardi Canadá 760 Ouro 

http://www.miningweekly.com, 2012 

Picadilly Canadá 800 Potássio 

www.alanauld.com, 2015 

Resolution EUA 2116 Cobre 

Engineering & Mining Journal, 2014 

Bingham EUA 896 Cobre 

www.mining-technology.com, 2013 

Immel EUA 1000 Zinco 

knoxnews.com/knoxville/life 

Lucky Friday EUA** 1830 Prata 

http://www.hecla-mining.com/2015 

Nevada EUA 572 Cobre 

http://pumpkinhollowcopper.com/ 

Leeville 

EUA 555 Ouro 

http://www.atkn.com/2015 

Pyhasalmi Finlândia 1450 Cobre/zinco 

en.gtk.fi, 2009 

Kemi Finlândia 1400 Cromo 

Engineering & Mining Journal,  2008 

Kotalahti Finlândia 1232 Níquel 

inis.iaea.org, 2006 

Prestea Gana 950  

Engineering & Mining Journal, 2014 

Boulby Inglaterra 1150 Potássio 

www.mining-technology.com, 2015 

Konrad Polônia 1232 Ferro 

en.wikipedia.org/wiki/, 2013 

Lombador Portugal 1000 Cobre 

Engineering & Mining Journal, 2007 

Neves Corvo Portugal 700 Zinco/cobre 

Engineering & Mining Journal, 2007 

Kristineberg Suécia 1250 Ouro/cobre 

wikimapia.org/17893286/Kristineberg-mine 

Kiruna Suécia 915 Ferro 

De La Vergne , 2003 

Lubelska Ucrânia* 800 Carvão 

www.alanauld.com, 2015 

** em construção , 2.640 m        * projeto 
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A Tabela 4 mostra uma relação dos principais poços em diversos países. Deve 

considerar que algumas minas brasileiras, como Morro Agudo e Caraíba, utilizam o transporte 

conjugado, ou seja,  içamento pelo poço e o transporte por caminhões.   

A partir dos dados extraídos da tabela 4 foi possível produzir as figuras 7 e 8. A figura 

7 representa um gráfico de dispersão, onde é possível perceber, que a maior quantidade de 

poços verticais e os mais profundos se concentram, na África do Sul seguido, por Canadá. A  

figura 8 mostra a quantidade de poços superiores e inferiores a 1.000 m. 
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   Figura 7 – Quantidade de poços verticais de alguns países versus a profundidade de cada uma deles. 
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Figura 9 – Profundidade média dos poços de alguns países (quantidade mínima de 3 poços analisado por 

país). 
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6.0 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

6.1. Estudos das vias de acesso 

6.1.2  Minas Australianas 

 

Os primeiros estudos das vias de acesso começaram com NORTHCOTE & BARNES 

(1973). Segundo os citados autores, a profundidade de transição (rampa/poço) seria por volta 

de 350 m  nas minas australianas, em produções menores que 1 milhão de toneladas por ano, 

o transporte por caminhões via rampa é a alternativa mais viável  que o poço vertical. Se 

houver minério abaixo dessa profundidade é necessário  pelo menos mais 15 anos de reserva 

para compensar o custo como o poço. Mas, devido ao avanço na tecnologia dos caminhões 

movido a diesel, durante 20 anos, desde que esse problema foi descrito pela primeira vez esse 

valor sofreu alteração. Vale ressaltar que algumas minas pesquisadas operam em 

profundidades superiores a 500 m, com custos bastante competitivos em relação ao poço 

vertical.  

Outra importante conclusão inclui que a profundidade de transição ideal de rampa para  

poço torna-se menor à medida que a vida útil da mina aumenta, bem como se torna menor 

quando a produção requerida aumenta. Durante muitos anos foram válidas suas análises, 

porém algumas minas profundas como, por exemplo, a Mina de Ouro Lancefield converteu 

um poço vertical  para transporte por rampa com aumentos significativos em produtividade e 

custos competitivos (MCCARTHY & LIVINGSTONE, 1993). Os autores em questão 

investigaram para quais profundidades o transporte por poço supera o transporte por 

caminhões em declives para uma série de taxas de produções e outros parâmetros. Deve-se 

lembrar de que toda mina apresenta suas próprias peculiaridades, e isso irá influenciar nessa 

profundidade. As taxas de produção utilizadas no seu trabalho variavam de 250.000 t/a até 

1.500.000 t/a.  

            Para determinar qual via de acesso é mais viável é preciso realizar uma análise 

criteriosa dos parâmetros envolvidos em cada mina. MCCARTHY & LINVINGSTONE 

(1993) propõem vários fatores que devem ser considerados. São alguns deles: 
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 Método de lavra e das condições do solo; 

 Requisito para via de acesso de serviço por rampa; 

 Exigência de cobertura lateral e vertical da rampa e da extensão lateral da 

jazida; 

 A taxa prevista de avanço vertical e sua relação com a distribuição de minério 

e então a taxa de produção; 

 A reserva de minério e cronograma de desenvolvimento e, portanto, a vida da 

mina planejada; 

 A taxa de desconto utilizada na análise; 

 Vida útil da mina; 

 Distância de transporte ao poço. 

 Retorno do investimento. 

 

Durante a fase de planejamento de uma mina subterrânea deve-se decidir qual o acesso 

principal ao subsolo será utilizado. Esta decisão requer uma análise criteriosa, visto que uma 

posterior alteração implicará em gastos elevados, que poderiam ser evitados, e pode-se tornar 

economicamente inviável dependendo do desenvolvimento em que já se encontra a mina e de 

sua vida útil restante. Por isso, é importante levantar o máximo de informações sobre a mina 

como: características do corpo de minério, teor, método de lavra, profundidade e outros 

apenas para citar as mais relevantes. 

 A figura 10 mostra  um fluxograma proposto por MCCARTHY (1993)  relacionando 

os requisitos básicos para o transporte por rampa e por poço. 
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Transporte via rampa                                             Transporte via poço 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Sistema de transporte de minério por rampa ou poço vertical - Fluxograma (traduzido de 

MCCARTHY, 1993). 

 

Devido a avanços na tecnologia dos caminhões, durante os últimos anos, como 

utilização de caminhões elétricos, que tornaram mais potentes, eficientes e com menor 

consumo de combustível, permitiu a operação a níveis mais profundos com custos reduzidos e 

bastantes competitivos com o poço.  Diversos cenários foram traçados pelos mesmos autores 

com a finalidade de identificar em qual profundidade o transporte por poço substituiria o 

transporte por rampa para determinada taxa de produção e outros parâmetros. Foram 
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utilizados caminhões de 30 t, 40 t e 50 t Elphinstone 73B e Toro 40 d a diesel com gradiente 

da rampa de 1 para 8. 

O primeiro cenário utilizou apenas rampa durante toda a vida útil da mina. O 

segundo cenário utilizou a rampa até uma determinada profundidade, depois a passagem para 

o poço convencional com um ano de acréscimo para executar a transição. Logo após, foi 

realizada a comparação entres esses dois cenários. O cenário somente poço não foi 

considerado,  pois geralmente as minas subterrâneas sempre começam por rampa devido a seu 

custo baixo de implantação e por não ter mais informações de corpos de minério mais 

profundos. Esses conhecimentos somente são adquiridos à medida que pesquisas geológicas 

são feitas. 

Foram feitas várias análises relacionando a produtividade dos caminhões à medida 

que aprofundava a mina. Esses procedimentos foram feitos com caminhões de  40 t e 50 t e 

esses resultados foram comparados. As taxas de produção teóricas dos caminhões foram 

determinadas utilizando um programa de simulação denominado VEHSIM.  

Os resultados das comparações entre os dois caminhões são mostrados na figura 11. 

  

Figura 11- Comparativo das taxas de produção à medida que a profundidade aumenta entre caminhões 

de 40 t e 50 t (extraído de MCCARTHY, 1993). 

O estudo em questão determinou que poço tornou-se uma alternativa mais atrativa 

que a rampa a profundidades maiores que 1.000 m. O aumento do número de equipamentos 

de transporte, ventilação, mão de obra, manutenção das vias de acesso, disponibilidade de 
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maiores que 1.000 m. Porém, essa alternativa é somente válida para possibilidade de 

encontrar minérios a grandes profundidades. Se a mina for limitada a profundidade de 400 m 

não seria interessante o uso de poço por se configurar uma profundidade intermediária entre 

os dois métodos. 

Apesar da existência de vários sistemas de manuseio de material, o sistema de poço foi 

(minas australianas) o mais amplamente utilizado para uma jazida que se encontra a grandes 

profundidades. Durante muito tempo, este sistema tem sido a forma mais barata para o 

transporte de minério do subsolo para a superfície. Sendo o acesso em declive mais atraente 

para corpos de minério superficiais, especialmente quando a entrada da rampa pode ser 

localizada dentro de uma cava já existente. 

A tabela 5 mostra resultados do trabalho MCCARTHY (1993) realizado na Austrália 

comparado os custos entre poço (nas opções convencionais ou revestido) e rampa. 

 

Tabela 5 - Custo global por metro de três opções de acesso para uma capacidade de 500.000 t/a a 600 m de 

profundidade.  Fonte:  MCCARTHY, 1993. 

Item / Custo  Rampa Poço convencional 

 

Poço feito com raise 

borer 

 

Caminhões e carregadeiras 3,45 2,1 2,1 

Ventilação primária 0,75 0,5 0,6 

Ventilação por níveis 7,72 2,52 2,52 

Escavação do poço - 13,21 3,22 

Equipagem (Equipping) - - - 

Guincho - 3,09 3,09 

Torre de içamento - 0,94 0,94 

Estação de carregamento - 0,62 0,62 

Britagem  - 1,1 1,1 

Passagem de minério - 0,6 0,6 
Manuseio de materiais na 
superfície 

- 0,5 0,5 

Total dos custos ( U$M) 11,92 25,18 15,29 
       Obs: O total dos custos de implantação dos acessos rampa, poço convencional e poço feito com raise borer 

convertidos para o ano de 2015 são respectivamente, U$M 19.362.530, $40.901.729 e $24.836.674 (UNITED STATES 

DEPARTMENT OF LABOR, 2015) 
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Observando os dados da tabela 5, percebe-se que o custo de implantação da rampa a 

uma profundidade de 600 m é 60% menor do que da implantação do poço ($/ metro), ou seja, 

nessas condições a utilização da rampa é mais viável que poço. Devido ao alto custo de custo 

de implantação do poço sua utilização  é inviável  em minas poucas profundas. 

Os resultados obtidos nesse estudo, em comparação com a realidade atual das minas 

australianas, comprovam que a melhoria na tecnologia permitiu que a produção com 

caminhões atingisse grandes profundidades. Hoje minas australianas utilizam caminhões a 

profundidades superiores a 1.000 m. Minas que utilizam caminhões de grande porte tendem a 

ter profundidades maiores do que minas que utilizam os caminhões de menor porte. Um poço 

de 1.000 metros de profundidade levaria 4 anos para entrar em produção sem retorno dos 

investimentos (MCCARTHY, 1999). 

MCCARTHY & LIVINGSTONE (1993) investigaram a profundidade ideal de 

transição do transporte em declive para poço. Para isso executaram simulação dos custos de 

transporte e poço para início de operação de mina em níveis relativamente rasos e 

progredindo para níveis mais profundos durante a vida da mina. E também fizeram uma série 

de comparações de custos de transporte para profundidades fixas por períodos de até 15 anos. 

Foram considerados em seus trabalhos: 

 Taxas de produção entre 0,25 t/a e 1,5 t/a; 

 Caminhões de 40 e 50 toneladas a diesel, no caso de declive; 

 Profundidades do corpo de minério até 1.000 m; 

 Custos reais das operações de mina; 

 Estimativas de recente estudo de viabilidade. 

 

Após as simulações, uma série de curvas de custo foi produzida permitindo determinar a 

profundidade de transição ótima para condições exigidas em cada tipo de sistema. Os 

resultados foram semelhantes para o caso de caminhões de 40 ou 50 t. 

Em nenhum caso o transporte por via poço se tornou uma alternativa mais atraente que o 

transporte por rampa, até uma profundidade de 1.000 m. Concluíram pelo método estatístico 

que, com uma taxa de produção correspondendo a uma taxa de avanço vertical de 50 metros 

por ano, não houve tempo suficiente para as economias de custo operacional do poço 

compensar o custo de capital da instalação do mesmo. Assim, o poço deve ser mais atraente 

para os casos com menores taxas de avanço vertical. 
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 Na tabela n° 6, MCCARTHY representou custos operacionais da rampa e do poço 

para diferentes taxas de produção e concluiu que o poço é muito  mais vantajoso para taxa de 

750.000 t/a. 

Tabela 5- Representação dos custos do poço e rampa para diferentes taxas de produção.   Fonte:            

MCCARTHY, 1993 

 

O sistema de perfuração com raise borer é  economicamente mais atraente que o poço 

com perfuração convencional para taxa de produção de 75.000 t/a ou menos. 

Os autores concluíram que a profundidade ideal de passagem do transporte em rampa 

para poço se torna possível com o aumento da vida útil da mina e aumento da taxa de 

produção. E que, em muitos casos, a decisão de desenvolver um poço será determinada, não 

por economias de custos de transporte, mas pela taxa de produção máxima que pode ser 

transportado por caminhões na rampa. Isso foi determinado sendo controlado pelos fluxos de 

ar requeridos na ventilação para diluir os gases de escape do motor dos caminhões. A chegada 

dos caminhões elétricos diminuiu a emissão dos gases o que determinou um menor gasto com 

a ventilação. 

MOSER (1997) realizou sua pesquisa com aproximadamente 50 minas. Nela 

especifica que rampas iniciadas na fase da lavra a céu aberto devem ser desenvolvidas até 600 

m e taxas de produção de 600.000 t/a. Novas minas com profundidades menores do que 300 

m e 400.000 t/a devem utilizar acesso somente com rampa. Para novas minas maiores do que 

400.000 t/a ou mais do que 300 m de profundidade, recomenda-se o transporte via poço. 

Geralmente, é difícil justificar economicamente a implantação de um poço a uma 

profundidade de 800 m ou mais e taxas de produção 1.500 t/a. A tecnologia nos caminhões 

pode estar esses limites ou melhorar ainda mais a vantagem de transportar por poço. 

Itens 
rampa Poço Rampa Poço Rampa Poço 

Hoist (guincho) - 2, 21 - 1,68 - 1,36 
Carregamento e transporte 2,85 1,54 2,93 1,54 2,97 1,61 

Manutenção de acesso 1,09 - 1,09 - 1,09 - 
Manuseio de materais na superfície - 0,89 - 0,15 - 0,15 

Ventilação 2,82 0,9 1,22 0,8 1,73 0,7 

TOTAL COST ($/t) 6,76 5,54 5,24 4,17 5,79 3,82 

250.000 t/a 500.000 t/a 750.000 t/a 

Custos operacionais 
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O autor estabelece que os custos específicos de escavação de um poço são apenas uma 

vez e meia a de uma rampa, e em terrenos muito ruins, 1,2 vezes. Como o comprimento de 

uma rampa é entre 8 a 10 vezes o de um poço, a escavação da rampa nessas condições nunca 

será compensadora. Sugeriu um modelo que consiste em sete passos para a seleção do acesso 

principal, que foi avaliado e considerado válido para 92 % das minas inclusas em uma 

abrangente investigação, mostrado na figura 12. 
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MCCARTHY (1999) aprofundou nos estudos entre transporte por poço vertical versus 

transporte por caminhões focando no impacto que a taxa de produção e a profundidade teriam 

na transição ótima de uma modalidade de acesso para outra. O autor reforça que o avanço na 

tecnologia dos caminhões poderia interferir nos limites de profundidade e nas taxas de 

produção. A utilização do poço é recomendada para corpos de minério que se encontram a 

uma profundidade maior que 600 m e taxa de produção maior que 5.000 t/dia para 
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Figura 12 –Fluxograma das opções da via principal de acesso proposto por MOSER (1997). 
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empreendimentos com vida útil superior a 12 anos. Um poço de 1.000 m de profundidade 

levaria 4 anos para entrar em produção sem retorno dos investimentos (MCCARTHY, 1999). 

O modelo a seguir, da figura 13, definido  por DE LA VERGNE (2003) estabelece, de 

forma resumida, os critérios necessários para definir a melhor via de acesso. Os dados com 

informações completas da dimensão da reserva muitas vezes são desconhecidos, e à medida 

que ocorrem avanços na exploração, novas informações são obtidas.  
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Figura 13- Fluxograma da escolha das opções de acesso (DE LA VERGNE, 2003). 
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6.1.2.1- Mina de Kanowna Belle- Austrália 

 

As minas australianas tem comprovado ao longo dos anos a eficiência da utilização do 

transporte por rampa em relação ao poço.  CHADWICK (2000 a) relata o caso da mina de 

Kanowna Belle  no leste da Austrália. Essa mina optou por utilizar o transporte por caminhões 

em vez do poço. Foram selecionados os mini caminhões da Atlas Copco Wagner  MT5000 de 

50 t. Os estudos indicam que a expansão da rampa existente utilizada para o transporte de 

caminhões irá economizar A$50 milhões em comparação a opção de aprofundamento do poço 

ao longo da vida útil estimada do projeto. A jazida possui reservas a uma profundidade maior 

do que 1.000 m e o poço vertical foi projetado para 780 m. 

Os estudos da empresa de consultoria AMC mostram que minas subterrâneas com 

profundidades de 600 m até 1.000 m podem melhorar o valor presente líquido do projeto 

(VPL), na faixa de A$ 10 a A$ 50 milhões, até a substituição do içamento por poço e 

progressivamente o desenvolvimento de rampa da superfície até a parte mais inferior da mina 

ao longo da vida útil da jazida. A análise da necessidade do poço é um pouco diferente, 

porque este é necessário para a ventilação, mas o britador subterrâneo e a torre de içamento 

não podem ser eliminados. Os poços de ventilação podem ser feitos por perfuratriz 

raiseborer. A eliminação desses itens permitiria um retorno mais rápido dos investimentos. 

  MCCARTHY, 1999 (citado por CHADWICK, 2000) menciona que a Austrália foi a 

líder mundial em design e operação dos acessos de mina por rampa. O número de minas 

subterrâneas no país aumentou de 32 em 1983 para mais que 70 em 2.000. O desenvolvido da 

tecnologia dos caminhões permitiu a explotação em profundidades elevadas (até 1.000 m) 

com maior transporte por tonelada até 1.500.000 t/a. Porém, se a mina possui potencial para 

superar os 1.000 m ou se tonelagem transportada exceder 1.500.000 t/a então pode haver o 

caso de desenvolver o transporte por poço. Desde a época da pesquisa (2.000) somente um 

terço das minas australianas utilizava o transporte por poço, esse percentual tinha a tendência 

a cair. Uma observação importante feita pelo pesquisador é que se tem pouco a ganhar com a 

ampliação da taxa de produção se o objetivo é reduzir o custo do preço do metal. Para minas 

na faixa de 0,5 a 2.10
6
 t/a os custos da mineração subterrânea são relativamente insensíveis à 

economia de escala. MCCARTHY (2002) menciona que o acesso por rampa se tornou 

economicamente desafiador em profundidades de aproximadamente 1.000 m, onde 

instabilidades nas rochas, muitas vezes, se tornam um problema sério. Para minas profundas, 
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o tamanho e/ ou teor da jazida deve ser suficiente para tornar o projeto robusto sob um gama 

razoável de resultados técnicos. Mineralização profunda é ligeiramente atraente e improvável 

de ser desenvolvido. 

 

6.1.2.2- Mina de Ouro de Stawell 

 

CHADWICK (2008b) relata as experiências vivenciadas na mina de ouro de Stawell. 

De acordo com o autor, o transporte através de rampa tem provado ser uma alternativa 

econômica comparado com transporte por poço ou transporte por correia transportadora de 

minério ou estéril de certas minas subterrâneas. É extremamente vantajoso em situações onde 

a jazida não está totalmente explorada e o tamanho do investimento é relativamente baixo, 

que por sua vez reduz o risco financeiro.  

A 1.350 m de profundidade a mina de Stawell em Vitória, Austrália, usou o transporte 

por rampa deste o início das atividades subterrâneas em 1980. Depois de muitos anos na 

vanguarda do desenvolvimento e implantação do profundo sistema de transporte por rampas, 

a mina de Stawell é uma referência nesse tipo de operação. Desde os caminhões Kiruna até o 

mini - caminhão MT6020 da Atlas Copco,  os gerentes de Stawell nunca tiveram medo de 

experimentar a alta velocidade no transporte subterrâneo. Como resultado, a mina agora está 

numa das fases mais dinâmica da sua história. A mina dispõe de tecnologia avançada de 

controle das carregadeiras – transportadoras o que reduz a necessidade de ter operadores em 

situações de riscos proporcionando aumento do tempo de operação, diminuição dos danos às 

máquinas e redução de custos. Todas as reservas, encontradas em profundidades maiores, 

agora podem ser explotadas a uma profundidade que nenhuma outra rampa jamais se 

aventurou a tentar.  

Em meados da década de 1970, 400 m foram considerados o limite prático e 

econômico para transporte de caminhões até a superfície em minas subterrâneas de minerais 

metálicos. Dentro de 20 anos aumentou para 600 m, e em 2008 a mais de 1.000 m, devido a 

melhorias nos caminhões, desenvolvimento das rampas, e melhoria no preço do metal. Essa 

tendência para caminhões em áreas de produção cada vez mais profundas será mais relevante 

em minas de vida útil curta, onde as reservas não podem justificar o capital e as despesas na 

implantação de um poço. Além disso, as rápidas flutuações nos preços dos metais tem 
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requerido uma eficiência maior dos operadores, é mais fácil e rápido estenderem uma rampa 

do que instalar e aprofundar um poço. Caminhões eficientes é uma parte integrante de uma 

mina eficiente.  Nos últimos três anos Stawell, antes de 2008, operava com caminhões Altas 

Copco MT 5010 com capacidade de 50 t e agora investiram nos modelos MT 6020 de 60 t 

usado como experiência no transporte em grandes profundidades (CHADWICK, 2008b). 

TATIYA (2005) comparou os três tipos de acesso (rampa, poço inclinado e poço 

vertical), levantando suas principais características. Segundo o autor, a profundidade limite 

para o uso da rampa seria 250 m. Na  tabela 7 apresentam-se os principais parâmetros 

definidos pelo autor: limite inclinação de abertura, limite de profundidade, rocha usual, 

principal característica, posição do depósito, taxa de abertura e custo de construção.  

Tabela 6- Modelos de acesso a depósitos (TATIYA, 2005).

 

Nesse mesmo ano HALL (2005) desenvolveu uma metodologia para auxiliar na 

decisão entre transporte por caminhões e por poço. Para isso,  construiu um modelo hipotético 

para avaliar várias opções. Isto permite obter informações mais aprofundadas em relação à 

análise tradicional. O seu modelo propôs identificar o tempo e a profundidade ideal que 

justifiquem a transição do transporte de caminhões para o poço, ou não, e identificar outras 

variáveis que interferem na escolha. 

A reserva hipotética proposta iniciava a uma profundidade de 250 m abaixo da 

superfície, apresenta forte mergulho e é bem conhecida até uma profundidade de 700 m, 

Parâmetros Rampa Poço Inclinado Poço Vertical 

Custo de construção Alto Baixo Muito alto 

Velocidade de  

Desenvolvimento 

Inclinação Limite 

Limite de  

Profundidade 
Não exceder 250 m 

Principal propósito 

Acesso rápido para  

desenvolver e produzir  

minério em depósitos  

superficiais utilizando  

equipamentos móveis 

Acesso rápido para  

desenvolver e produzir  

minério em depósitos  

superficiais 

Até 8° Até 20° 

Acesso para qualquer  

depósito e produção de  

minério. Geralmente serve  

com entrada permanente. 

Rápido Muito rápido Baixo 

> 20° com a vertical 

Não exceder 150 m > 100 m 
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conforme figura 14. A reserva (medida e inferida) consistia de 25.000 t /m e o teor de 3,5 g/t 

de ouro. A reserva inferida se encontra abaixo dos 900 m. O corpo de minério se presume ser 

extraído utilizando uma única frente de produção. 

A capacidade da planta e, portanto, a meta de produção, é de 1.000.000 t/a. A  taxa de 

50 m/a não deve ser ultrapassada. O principal acesso de acesso de caminhões pode avançar a 

uma taxa mínima de 150 m/mês, com uma inclinação de 1:8. A face da rampa se encontra na 

profundidade de 600  m. Se o poço é aprofundado, a rampa é requerida até o nível mais baixo 

do poço 1,5 anos antes. O período de construção do poço é de 2 anos e o içamento por poço 

começa quando a frente de produção está a uma profundidade de 650 m.  

No caso hipotético, o transporte pode ser restrito para caminhões até 700 m. 

Entretanto, é quase certo ser desvantajoso continuar com o transporte por caminhões 

explotando as reservas inferidas na profundidade de 900 m.  

 

Figura 14 - Seção esquemática de uma operação mineira hipotética ( modificada de HALL, 2005). 
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Uma variável fundamental no modelo foi  a mudança de  profundidade na frente de 

produção,  no estudo, de 400 m. A profundidade final da mina também afetou os cálculos do 

modelo.  

O modelo utilizado no estudo foi resultado do valor descontado líquido e o valor 

presente, ambos antes e depois da taxa de depreciação, para os cenários utilizando somente 

caminhões ou caminhões mais poço. O principal propósito é identificar a profundidade ideal 

para o uso ou não do poço e os impactos da mudança de outros parâmetros e suas relações.  

 

Outros parâmetros variados são: 

 Preço do ouro; 

 Tonelada por metro vertical nas reservas inferidas e potencial das reservas abaixo de 700 m 

e 900 m respectivamente; 

 A profundidade da frente de produção quando o içamento por poço inicia; 

 A duração de qualquer parada na produção entre as opções transporte por caminhões e 

içamento por poço, se a profundidade econômica utilizando somente caminhões já foi 

ultrapassada.   

O autor citado propôs algumas avaliações de opções e cenários para auxiliar na 

decisão, das quais podemos citar 6 desses cenários: o efeito da profundidade final da mina, do 

preço do ouro, do potencial da reserva, da data de início do poço, da parada de produção e o 

impacto da estratégia de explotação da reserva. 

O mesmo autor  tentou identificar qual o melhor momento para o aprofundamento do 

poço, sendo que depois disso a opção pelo poço não seria mais econômica. À medida que a 

profundidade da mina aumenta os caminhões vão se tornando antieconômicos (curva 

exponencial), porém se os recursos disponíveis forem insuficientes para a implantação de 

poço, a mina pode ser fechada. Argumenta ainda que a jazida deve estar bem mapeada e 

conhecida para justificar a decisão pelo poço, senão não se justifica a escolha por esse tipo de 

acesso.  
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A profundidade econômica para o uso do caminhão é de 1.050 m, onde essa opção de 

acesso atinge seu VPL máximo (aproximadamente  $63.000.000). Se o poço iniciar a uma 

profundidade de 800 m será necessário que a reserva atinja pelos menos os 1.000 m (mais 

precisamente 1.050 m) para justificar a escolha por esse tipo de acesso, conforme mostrado na 

figura 15. Observando a figura é possível identificar que, à medida que a decisão de instalação 

do poço é adiada, os caminhões vão se tornando uma opção cada vez mais desvantajosa,  o 

que representa perda de dinheiro. O adiamento da implantação do poço faz que o seu VPL 

também diminua.  

 

 

Figura 15 - Valor presente líquido descontados os impostos em relação a profundidade de início do 

içamento por poço (modificada de HALL, 2005). 
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 O efeito do preço do metal também interfere tanto no VPL como na profundidade 

limite para o uso de caminhões, ou seja, se o preço do minério diminui essa profundidade 

também diminui e o VPL também. Observando a figura 16, percebe-se que o efeito da 

variação do preço do metal possui alto impacto na definição do melhor acesso.  

Considerando as curvas correspondentes ao preço do ouro de $510 (valor hipotético), 

o poço torna-se uma opção mais satisfatória  a partir da profundidade na faixa de 840 m (VPL 

poço maior que a opção caminhão, a partir de $ 37 M) e seu VPL continuava aumentar (VPL 

de aproximadamente $57 M) até a profundidade de 1.400 m. Em relação ao preço de $480, o 

poço torna-se uma opção melhor a partir da profundidade de 840 m (VPL $ 22 M) e seu VPL 

continua aumentar até uma profundidade  maior do que 1.200 m (VPL $35 M), onde começa 

a decair. Se o preço do ouro atingir os $450, o VPL do poço supera ao da opção pelo 

caminhão a partir da mesma profundidade, 840 m e atinge o valor máximo ($ 10 M) 

correspondente a profundidade de 1.100 m.  

 

Figura 16- Efeito da variação do preço do ouro na profundidade e no VPL (modificada de  HALL, 2005). 

HALL (2005) conclui em seu estudo que o tempo de decisão para o aprofundamento 
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poço, ou por causa dos  recursos não serem suficientes o bastante para sustentar a decisão, o 

valor do investimento necessário na implantação do poço nunca será justificado. A avaliação 

tradicional entre caminhões e poço frequentemente considera somente os recursos conhecidos, 

e pode conservar ou reduzir o tamanho e /ou o teor de qualquer reserva inferida usada na 

análise. A menos que a decisão pela instalação do poço mostre ser uma solução certa de 

garantia do retorno dos investimentos. 

 A tabela 8 mostra o valor presente líquido para 6 casos. Para um desses casos percebe-

se que não há benefício em aprofundar um poço (comparando somente com transporte por 

caminhões) quando a produção já atingiu a profundidade de 650 m se a reserva mineral 

somente atingia uma profundidade máxima de 700 m (opção 1). Lavra de até 900 m (somente 

caminhões) acrescenta em torno de $ 9.000.000 no VPL somente com caminhões (se a reserva 

continua até 25.000 t/vm), e um poço adiciona em torno de $ 2.000.000 ao VPL (opção 2).  

 Se considerar somente as reservas inferidas e convertê-las em reservas lavráveis (uma 

taxa conservadora de 60%  ou 15.000 t/mv) e  a produção continuar abaixo de 700 m, não é 

garantido a opção pelo poço, cujo VPL é em torno de $ 5.000.000 inferior ao VPL do 

transporte por caminhões (opção 3). Interpolando linearmente os valores indicados na tabela, 

os recursos inferidos precisam ser convertidos em reservas lavráveis em torno de 17.300 t/mv 

para o acesso somente por caminhões, e 19.200 t/mv para a opção poço, para minas abaixo de 

700 m para serem vantajosos. Enquanto taxa de 22.200 t/mv é requerida para opção por poço 

ser um ponto de equilíbrio com o transporte por caminhões. 

 A taxa de 25.000 t/ mv é um valor recomendado pelo autor  para explotar as reservas 

inferidas e 15.000 t/ mv (estimativa conservadora) correspondem a 60% de 25.000.   

Tabela 7 - Valor presente líquido das opções (A$ milhões),  conforme HALL (2005). 

 Até 700 m Até 900 m (até 25.000 

t/mv)  

Até 900 m (até 15.000 

t/mv) 

Somente caminhão 52,8 61,5 50,2 

Içamento por poço 

abaixo de 650 m 

 

35,3 

 

63,4 

 

45,2 

 

A pesquisa realizada por GONEN et al (2011) comparou os custos de transporte 

utilizando poço, rampa e correia transportadora para diferentes profundidades (até 1.000 m) e 
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taxas de produção anual (200.000 t/ a até 1.000.000 t/a).  Os resultados do autor estão 

expostos nas tabelas 9, 10 e 11. Observa-se na tabela 9 à medida que a profundidade e a taxa 

de produção aumentam, o poço de içamento torna-se uma opção mais viável. A uma 

profundidade de 1.000 m o custo de transporte do poço comparado com o acesso a rampa é 

35% menor.  

 

 

  

IÇAMENTO DE POÇO 

  

CORREIA TRANSPORTADORA 

  

TRANSPORTE POR RAMPA 

  

PROFUNDI

DADE DA 

MINA 

(m) 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO  

(T/A) X 103 

  

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO  

(T/A) X 103 

  

 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO  

                   (T/A) X 103 

  

 
200 300 400 600 800 1.000 200 300 400 600 800 1.000 200 300 400 600 800 1.000 

100 3,79 2,82 2,32 1,81 1,56 1,41 2,98 1,98 1,49 0,99 0,74 0,6 1,94 1,64 1,49 1,34 1,26 1,22 

100 5,02 3,73 3,07 2,4 2,07 1,87 4,33 2,89 2,16 1,44 1,08 0,87 3,06 2,53 2,26 1,99 1,86 1,78 

150 6,19 4,58 3,76 2,93 2,52 2,27 5,69 3,8 2,85 1,9 1,42 1,14 4,18 3,41 3,03 2,65 2,46 2,34 

200 7,34 5,4 4,42 3,44 2,95 2,65 7,07 4,72 3,54 2,36 1,77 1,42 5,3 4,3 3,8 3,31 3,06 2,91 

250 8,48 6,22 5,07 3,93 3,35 3,01 8,46 5,64 4,23 2,82 2,12 1,69 6,42 5,19 4,58 3,96 3,66 3,47 

300 9,61 7,02 5,71 4,41 3,75 3,36 

Tecnicamente não é adequado 

7,54 6,08 5,35 4,62 4,25 4,04 

400 
11,8

6 
8,61 6,98 5,34 4,52 4,04 9,78 7,85 6,89 5,93 5,45 5,16 

500 
14,0

9 

10,1

8 
8,22 6,25 5,28 4,69 

12,0

2 
9,63 8,44 7,24 6,65 6,29 

600 
16,3

3 

11,7

5 
9,45 7,16 6,01 5,33 

14,2

6 

11,4

1 
9,98 8,56 7,84 7,42 

800 20,8 
14,8

7 
11,9 8,93 7,46 6,58 

18,7

4 

14,9

6 

13,0

7 

11,1

8 

10,2

4 
9,67 

1.000 
25,2

7 

17,9

8 

14,3

3 
10,7 8,88 7,81 

23,2

2 

18,5

1 

16,1

6 
13,8 

12,6

3 

11,9

2 

 

Na tabela 10 o autor determinou até que profundidade e taxa de produção um sistema 

de transporte é melhor que outro. Percebe-se que o transporte por correia é limitado pela a 

profundidade podendo atingir no máximo a 250 m. À medida que a taxa de produção aumenta 

a profundidade para a utilização da correia diminui.  Portanto, esse sistema é mais adequado 

para minas subterrânea de baixa produção e profundidade. Senão atender esses critérios, 

principalmente, o acesso por rampa é preterível.  

 

 

Tabela 8 - Custo do transporte de cada sistemas para várias taxas de produção e profundidade ($/t) 

(GONEN et al, 2011). 
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Na tabela 11 o autor mostra em qual profundidade e taxa de produção deve ser feito a 

mudança do acesso utilizando rampa com caminhões para o sistema de içamento por poço. 

Observa-se que a utilização do poço é mais interessante para taxas de produção e 

profundidade elevadas. 

 

 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

(t/a) 

PROFUNDIDADE DA MINA 

(m) 

300.000 750 

400.000 425 

600.000 250 

800.000 165 

1.000.000 130 

 

 Através da análise dos dados das tabelas, comprovou-se que para taxas de produção 

baixas o acesso por rampa é preferivel devido ao baixo custo de investimento exigido. O 

aumento da taxa de produção e da profundidade torna o investimento no acesso por rampa 

praticamente perdido.  

Para uma produção de 400.000 t/a até uma profundidade de 425 m a rampa é mais 

atrativa que o poço. Para uma taxa de produção de 1.000.000 t/a a profundidade limite para 

utilizar rampa é 130 m. A medida que a profundidade  e a taxa de produção aumentam o 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

(t/a) 

PROFUNDIDADE DA MINA 

(m) 

350.000 250 

360.000 160 

385.000 75 

400.000 50 

425.000 25 

440.000 10 

Tabela 9 - Profundidade de transição e taxa de produção de transporte por 

rampa para correia transportadora (GONEN et al, 2011). 

Tabela 10- Profundidade de transição e taxa de produção de transporte por caminhões para 

içamento por poço (GONEN et al, 2011). 
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sistema de içamento por poço torna-se economicamente mais viável.  A correia transportadora 

normalmente só é mais vantajosa em relação ao acesso por rampa, a baixa profundidade e 

taxa de produção. 

Os valores obtidos na tabela 10 e 11 estão resumidos na figura 17. A partir dele 

podemos concluir que: 

 Para qualquer profundidade, geralmente a rampa é mais viável a uma taxa de 

produção de até 300.000 t/a, aproximadamente 25.000 t/mês. Para minas profundas com alta 

produção, o sistema de içamento de poço é predominante. 

 

 

Figura 10 Seleção dos sistemas de transporte de minério em minas subterrâneas usando a capacidade de 

produção e a profundidade da mina (GONEN et al, 2011 

Para BLOSS et al (2011), o transporte por caminhões não é economicamente viável 

para a maioria das taxas de extração a partir de 1,5 Mta até 6,5Mta, para profundidades de até 

650 m. 
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6.1.3 -TURQUIA 

 

6.1.3.1- Caso de mina de pequena escala de cromita - Turquia 

 

ELEVLI et al (2002) realizaram um estudo em uma mina de cromita (mostrada na 

figura 18) de pequena escala, em que compararam o sistema de transporte por poço de 

içamento com o transporte por caminhões a diesel em rampa. Neste estudo pode-se notar que 

é possível aplicar um nível aceitável de mecanização para mineração de pequena escala, o que 

fornece algumas vantagens. 

A mina em questão utiliza como método de lavra uma variação do método de 

abatimento em tiras (top-slicing) com enchimento (filling). Inicialmente o projeto da mina era 

baseado em extrair o minério em profundidades de 120 m, sendo aprofundado para 220 m. 

Após estudos de exploração e informações geológicas verificou-se que o minério poderia se 

estender abaixo de 500 m. Sendo assim, o poço existente tornar-se-ia inadequado, já que não 

foi projetado para tal profundidade. 

O software VULCAN foi utilizado para projetar o acesso principal e demais projetos 

exigidos no desenvolvimento. Para a comparação, os autores basearam na suposição que o 

corpo mineral se estendia até a profundidade de 700 metros. E admitiram que a produção 

requerida em ambos os sistemas de transporte seria a mesma, de 60.000 toneladas de minério 

por ano.  

Os autores investigaram o valor total aplicado no desenvolvimento e na aquisição de 

equipamentos para o sistema de transporte, o custo do transporte do minério e o valor presente 

líquido (VPL) do projeto global. 

Pode-se concluir que, para ambos os sistemas de transporte, o custo total do 

investimento aumenta quase linearmente com a profundidade. Porém, o incremento para o 

caso do poço de içamento é maior que para o transporte em rampa. Considerando o custo total 

de transporte, o sistema de transporte em rampa é mais vantajoso para níveis superiores a 370 

m (figura 19).  Após este nível, o custo do transporte com poço de içamento torna-se menor. 

Partindo do pressuposto que a reserva e a taxa de produção (60.000 t/a) estendem-se 

até a profundidade de 700 m, a vida útil do projeto foi calculada sendo de 21 anos para o poço 

de içamento e 17 anos para o transporte em rampa. Uma análise do valor presente líquido foi 
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realizada. Os valores do VPL mostraram uma diferença de 15 por cento, sendo o VPL do 

transporte em rampa maior que o VPL do poço de içamento. A vida do projeto no caso do 

poço de içamento foi maior devido às paralisações da produção durante o aprofundamento. O 

trabalho confirmou mais uma vez a adequação do sistema de transporte em rampa para minas 

localizadas próximas à superfície. Além disto, outros critérios como a flexibilidade do 

sistema, seletividade e adequação para a mecanização sustentam a aplicação do sistema de 

transporte em rampa. 

 

 

Figura 18- Plano em 2-3D proposta de acesso por rampa  mina de Cromita – Turquia (traduzida de 

ELEVLI et al, 2002). 

700 m 
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Figura 19- Comparação dos custos de investimento (extraído de ELEVLI et al, 2002). 

 

 

6.1.4. Acesso a depósitos subterrâneos na África do Sul 

 

África do Sul é conhecida por apresentar as minas subterrâneas mais profundas. É 

normal encontrar nesse país minas que ultrapassam os 3.000 metros de profundidade.       

Diversos pesquisadores relataram suas experiências nas minas do país, sendo os principais: 

WILSON (2004),  MATUNHIRE (2007)  e RUPPRECHT (2012). 

Na África do Sul o acesso via poço vertical ou poço inclinado é tradicional. Os corpos 

de minérios africanos são sub-verticais, com inclinação de 20° ou menos. A energia elétrica 

era barata e favoreceu essa modalidade de acesso, porém as tarifas de energia aumentaram 

cerca de 100% em um período de 3 anos (2010, 2011 e 2012) que de certa forma desfavorece 

a utilização do poço. Baseado nas mudanças das tarifas de energia e na modernização dos 

caminhões subterrâneos a profundidade de transição mudou e o acesso por caminhões tornou-

se atrativo na África do Sul. 
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WILSON (2004), referente a uma mina de platina no sul da África, citou três tipos de 

acesso primário para acessar os corpos subterrâneos: rampas e planos inclinados, poço 

inclinado (inclined shaft) e poço vertical. O autor destacou que o aumento dos custos 

operacionais da rampa tornava o acesso por poço mais interessante. Porém, esse trabalho foi 

desenvolvido em uma época que a energia elétrica na África do Sul era muito barata.  

Segundo o autor não é simples assumir que acesso mais eficiente para minas rasas é rampa ou 

o sistema de poços é mais eficiente para minas profundas. O sistema caminhão-poço, por 

exemplo, pode ser economicamente viável a profundidade superior a 1.000 metros devido à 

implantação dos caminhões elétricos que reduziram significativamente os custos operacionais. 

O citado autor menciona também que muitas empresas cometem o equívoco de achar que uma 

técnica utilizada que proporcionou um bom resultado em um caso irá repetir em todos os 

outros casos. Ele propôs uma metodologia a ser seguida para aqueles que possuem um 

conhecimento mais apurado de cada via de acesso. As conclusões obtidas por Wilson podem 

ser resumidas na tabela n°12. 

 

Tabela 11 - Características dos modelos de acesso propostos por WILSON (2004). 

 Rampa Poço inclinado Poço Vertical 

Profundidade do 

corpo de minério 

< 300m – 500m  >300- 500m 

 

Características 

 

Início rápido;  custos 

aumentam com a 

profundidade. 

 

Redução do 

desenvolvimento 

secundário; 

Alto risco se a 

estrutura geologia é 

conhecida. 

Custo operacional 

baixo; custo de 

investimento alto; 

Longo tempo de 

instalação até o início 

de produção 

 

WILSON (2004) propõe alguns critérios a mais do que os propostos por MCCARTHY 

(1993) para a escolha do acesso principal: hidrogeologia, disponibilidade de capital, estrutura 

do corpo e informações confiáveis a respeito da reserva mineral, infraestrutura existente, 
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disponibilidade de tecnologia, grau de inclinação do corpo, gradiente geotérmico e velocidade 

necessária de construção. 

O estudo de comparação proposto por MATUNHIRE (2007) determinou que a 

aplicação do vertical poço fosse mais apropriada para uma profundidade superior a 500 

metros. Ele estabelece a forma que o corpo de minério estava posicionado como critério para 

determinação do tipo de acesso e as vantagens e desvantagens de cada tipo. 

 O citado autor menciona que o projeto do poço exige diversas variáveis e opções a 

serem consideradas, a fim de chegar a uma decisão econômica. A decisão econômica é obtida 

pela comparação dos valores presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR) das 

diferentes opções consideradas no processo de otimização. A opção financeira mais atraente é 

escolhida. 

 Os parâmetros principais no projeto e dimensionamento  do poço são: profundidade 

do poço, tonelagem de minério ou estéril que será transportada, mão de obra utilizada, forma 

de manuseio de materiais, operação de máquinas de mineração, ventilação requerida, custo 

inicial, custo operacional e, evidentemente, o preço de venda do minério. 

MATUNHIRE (2007) comenta que a discussão sobre projeto do poço fica incompleta 

sem a realização de uma comparação entre os diferentes tipos de acessos mais comuns. A 

Tabela 13 resume as alternativas de acessos e as vantagens e desvantagens de cada uma delas.  
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Tabela 12 - Alternativas de acesso e as características de cada proposto por (MANTUNHIRE, 2007). 

TIPO DE 

ACESSO 

CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 

 

Poço Vertical 

 

 

 

Corpo de minério com 

mergulho íngreme 

 

Acesso rápido a corpo de 

minérios profundos 

Eficiente a profundidades 

maiores do que 500 m. 

Custo por metro mais 

barato à medida que a 

profundidade aumenta 

Retorno mais rápido do 

investimento. 

 

 

Mão de obra qualificada; 

Custo alto com mão de obra; 

Alto custo de investimento 

inicial; 

Alto custo de manutenção; 

Capacidade limite de 

içamento; 

Requer fonte de energia 

constante. 

 

 

Rampa 

Descendente 

Corpo de 

minério próximo à 

superfície. 

Fácil acesso a corpos 

próximos a superfície. 

Custo inicial de baixo de 

investimento; 

Baixo custo operacional; 

Alta capacidade de 

içamento com correias 

transportadoras. 

 

Maior distância ao corpo de 

minério; 

Somente  econômico até uma 

profundidade de 500 m; 

Tempo de viagem longo  até 

o corpo de minério; 

Retorno mais lento do capital 

investido; 

Manejo da água pode ser 

problemático. 

Inclinado  

Corpo de minério 

próximo  a horizontal 

e próximo à superfície 

 

Desenvolvimento limitado 

ao corpo de minério; 

Necessário sistema de 

passagem de minério  

 

 

 

 

Descarrilamentos; 

Manutenção e reparos de 

poços consomem tempo; 

Capacidade de elevação 

limitada. 
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RUPPRECHT (2012) investigou o ponto ideal que o poço poderia ser mais econômico 

que os sistemas via rampa utilizando caminhões desenvolveu uma análise minuciosa entre 

caminhões e poço tentando estabelecer uma profundidade ideal de transição de rampa para 

poço. Para isso, realizou o mesmo estudo feito por MCCARTHY (1999). Os resultados são 

mostrados em 4 gráficos comparando-se os custos/tonelada de caminhões de 30 t, 40 t e 50 t 

com poço de 80.000 t/mês e 120.000 t/ mês para diversas profundidades, conforme os 

gráficos representados nas figuras 20, 21, 22 e 23. 

 

 

 

 

 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Comparativo entre caminhões de 50 t e poço de 80.000 t/mês (RUPPRECHT, 2012). 

Figura 21– Comparativo entre os caminhões de 50 t e poço vertical de 120.000 t/mês (RUPPRECHT, 2012). 

Profundidade a partir da superfície (m) 
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Figura 23- Comparativa entre caminhões de 40 t e poço de produção de 80.000 t/mês (RUPPRECHT, 

2012). 

O autor realizou sua pesquisa baseando-se em cenário diferente de outros estudos 

realizados na África do Sul com aumento das tarifas elétricas, preço, combustíveis e mão-de-

obra. A previsão é um aumento na ordem de 30% por ano nos próximos dois anos em relação 

ao ano da pesquisa para mineração de médio porte operando a profundidade de 800 m para 

uma determinada taxa de produção. 

Profundidade a partir da superfície (m) 

Figura 22 - Comparativo entre caminhões de 40 t e poço de produção de 80.000 t/mês ( RUPPRECHT, 

2012). 

Caminhão 40 t  

Poço 

Profundidade a partir da superfície (m) 
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A inclinação das rampas no estudo varia de 8° até 9°. A distância vertical variava de 

100 m até 800 m. Os custos operacionais foram baseados uma taxa de produção de 80.000 

t/mês em depósitos localizados a 50 m da superfície até 800 m abaixo da superfície. 

Os custos operacionais do poço foram baseados a uma taxa de produção de 80.000 

t/mês. A capacidade do esquipe e a velocidade de transporte foram respectivamente 20 t e 15 

m/s. Os custos operacionais reduzem em 10% quando a taxa de produção é elevada para 

120.000 t/mês. A tabela 14 relaciona a profundidade com a taxa de produção. 

 

Tabela 13- Custo operacional de poço ($/t) para diversas profundidades e taxas de produção específicas 

(RUPPRECHT, 2012). 

Profundidade (m) Taxa de produção 

80.000 t/mês 

Taxa de produção 

120.000 t/mês 

150 37.77 34.12 

300 42.57 38.46 

450 47.90 43.28 

600 54.11 48.89 

750 58.75 53.99 

900 65.25 58.96 

 

Por meio desse estudo RUPPRECHT (2012) concluiu que a profundidade de transição 

aumenta à medida que o porte dos equipamentos evolui conforme tabela 14. A partir dessa 

análise, o ator demonstrou que a "velha regra de ouro", que diz que o ponto de transição 

econômica de transporte de caminhões para poço vertical entre 300 m e 350 m, permanece 

válido  apenas para caminhões de pequeno porte. Porém, a profundidade de transição varia de 

operação para operação e à medida que o porte dos equipamentos aumenta. A tabela 15 

resume as conclusões obtidas pelo autor. 
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Tabela 14- Variação da profundidade de transição (rampa-poço) com aumento do porte dos caminhões 

(RUPPRECHT, 2012). 

Caminhões 

(capacidade) 

Poço (taxa de 

produção) 
Ponto de transição(m) Custo/tonelada 

30 t 80.000 t/mês 200 40 

40 t 80.000 t/mês 360 45 

50 t 80.000 t/mês 450 50 

50 t 120.000 t/mês 400 45 

 

Da tabela 15 se percebe que  a profundidade de transição entre um caminhão de 50 t e 

um poço com taxa de produção 120.000  t/mês a profundidade descreve de 450 m para 400 m. 

O custo operacional do poço recua 10% com o aumento da quantidade de tonelada 

transportada. Concluindo dessa forma que tanto o aumento da produção com da profundidade 

torna o acesso por poço mais atrativo. O acesso por rampa é alternativa para profundidades de 

200 m até 450 m. Finalmente, o autor menciona que a profundidade de transição pode variar 

de operação para operação e o Engenheiro de Minas deve ficar atento a esse detalhe. 

O autor comparou sua pesquisa com a de outros especialistas australianos e concluiu 

que algumas considerações feitas por NORTHCOTE (1973) ainda permanecem válidas.  

O resumo das conclusões das pesquisas dos autores mencionados no trabalho pode ser 

observado na tabela 16. Nesta tabela é possível visualizar as semelhanças e as diferenças entre 

os resultados obtidos  pelos autores. 
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Tabela 15 – Quadro resumo das pesquisas em diversos países. 

AUTOR ANO PAÍS – BASE 

AMOSTRAL 

CONCLUSÃO 

DA PESQUISA 

PROFUNDIDADE 

RECOMENDADA 

PARA TRANSIÇÃO 

(m) 

MINAS 

PESQUISADA

S 

NORTHOCOTE 1973 AUSTRÁLIA 

A rampa é recomendada para 

uma profundidade máxima de 

350 m de profundidade  a taxa 

de produção 1 milhão  de 

toneladas anuais. 

 

 

350 m (Rampa) 

Renison 

Limited e 

Gunpowder 

Copper 

Limited 

 

 

 

 

MCCARTHY 

 

 

 

1993 

 

 

 

AUSTRÁLIA 

 

O avanço na tecnologia dos 

caminhões e a redução dos 

custos operacionais permite 

explotar minério a  grande 

profundidade utilizando o 

acesso por rampa com 

caminhões. 

Surgimento dos caminhões 

elétricos- redução dos custos 

operacionais. 

Minas explotaram minério a 

profundidade maiores que 1000 

m ou mais. 

  

 

 

 

 

1.000 m 

 

MCCARTHY 1999 AUSTRÁLIA 

 Um poço de 1.000 m de 

profundidade levaria 4 anos 

para entrar em produção sem 

retorno dos investimentos . 

Nesse ano autor recomenda a 

utilização do poço a uma 

profundidade maior do que 500 

m com taxa de produção 

superior 5.000 t/d. 

500 m Não 

menciona na 

pesquisa 
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AUTOR ANO PAÍS – BASE 

AMOSTRAL 

CONCLUSÃO 

DA PESQUISA 

PROFUNDIDADE 

RECOMENDADA 

PARA TRANSIÇÃO 

(m) 

MINAS 

PESQUISADAS 

MOSER 1997 AUSTRÁLIA 

A pesquisa válida para 92% das 

minas consistia de 7 passos 

(profundidade, mina subterrânea 

originou ou não a partir de uma 

mina a céu aberto, condições 

geome-cânicas da rocha, taxa de 

produção entre outros).  

Produções 

superiores a 600.00 

t/a com 

profundidade 

superior a 600 m 

recomendam a 

utilização de poço. 

Não 

menciona na 

pesquisa 

MOSER 1998 AUSTRÁLIA 

Minas iniciadas a partir de  uma 

mina céu acerto utilização da 

rampa a uma profundidade 

máxima de 600 m. 

600 m 50 minas 

pesquisadas 

DE LA 

VERGNE 

2003 ESTADOS 

UNIDOS 

Estabeleceu uma série de série 

de critério (qualidade da rocha, 

profundidade e taxa de 

produção) para auxiliar na 

decisão entre poço vertical, 

correia transportadora e rampa 

com caminhões.  

Profundidade de até 300 m e a 

capacidade de produção até 

2500 t/d, a preferência pode ser 

por rampa. 

Profundidade do 

corpo de minério > 

500 m preferência 

pelo poço,  

 

HUSTRULI

D AND 

BULLOCK 

2001 ESTADOS 

UNIDOS 

A mudança de um acesso para o 

outro ocorre na faixa de 300 m a 

400 m dependendo das 

condições de cada mina. 

  

ELEVI 

AND ET 

AL. 

2002 TURQUIA 

Estabeleceram uma análise por 

meio do VPL entre poço e 

rampa. A conclusão da pesquisa 

determinou a rampa como 

melhor acesso para reservas 

próximo à superfície. 

500 m Mina de 

cromita 



 

 

   

64 

 

AUTOR ANO PAÍS – BASE 

AMOSTRAL 

CONCLUSÃO 

DA PESQUISA 

PROFUNDIDADE 

RECOMENDADA 

PARA TRANSIÇÃO 

(m) 

MINAS 

PESQUISADAS 

WILSON 2004 ÁFRICA 

DO SUL 

Propõe uma metodologia para 

facilitar a decisão entre as opões 

mais comum de acesso (rampa, 

poço e correia transportadora).   

Rampa profundidades menores 

que 300 m ou até 500 m; 

Vertical: profundidades maiores 

que 300 m ou 500 m; 

Os poços são mais eficientes e 

apresentam melhor custo 

benefício a profundidade 

superior a 300 m de 

profundidade. 

300 m Mina de 

platina 

HALL 2005 AUSTRÁLIA 

Estudou uma metodologia para 

auxiliar a decisão entre poço e 

rampa utilizando caminhões. 

Investigou o período correto, 

que um poço deve ser 

aprofundado, a partir desse 

período a decisão se torna 

antieconômica. Determinou a 

profundidade de transição ideal 

de transporte por caminhões 

para poço. A decisão pelo poço 

só deve ser tomada se a reserva 

possui potencial certo de retorno 

do investimentos no poço. 

 

 

Pode chegar até a 

1.000 m 
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AUTOR ANO PAÍS – BASE 

AMOSTRAL 

CONCLUSÃO 

DA PESQUISA 

PROFUNDIDADE 

RECOMENDADA 

PARA TRANSIÇÃO 

(m) 

MINAS 

PESQUISADAS 

TATIYA 2005 ÁFRICA 

DO SUL 

Estabeleceu os critérios para 

utilizar cada tipo de acesso 

(rampa, poço inclinado e poço 

vertical) 

Rampa inclinação de 8° 

Poço inclinado inclinação <20°; 

Poço vertical >20° 

Rampa não deve 

exceder os 240 m. 

Poço superior a 100 

m. 

Poço inclinado não 

exceder os 150 m. 

 

 

MATUNHIRE 2007 ÁFRICA 

DO SUL 

O poço é recomendado para 

profundidades maiores do que 

500 m de profundidade. 

Superior a 500 m 

Não 

menciona 

Na pesquisa 

 

CHADWICK 2008 AUSTRÁLIA 

As minas relatadas na pesquisa 

explotam minério a uma alta 

taxa de produção, a 

profundidades maiores do que 

1.000 m utilizando rampa. O 

transporte por caminhões mos-

trou, utilizando o sistema onde é 

possui controlar o equipamento 

sem o operador, uma eficiência 

maior que o poço. Menos de 1/3 

das minas utilizam poço. 

Pode ultrapassar 

profundidades 

superiores a 1.000 m. 
Mina de 

Stawell 

Mina de 

Kanowna 

Belle 

NETTO 2010 BRASIL 

Estabeleceu uma comparação 

entre rampa e poço. 

O acesso até a profundidade de 

500 m deve ser feito somente 

por rampa. De 500 m até 750 m: 

rampa ou poço. Superior a 750 

m: poço. 

Até 500 m (rampa); 

500 a 750 (Rampa 

ou poço);750 m ( 

Mudança de acesso 

de rampa para 

poço). 
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AUTOR ANO PAÍS – BASE 

AMOSTRAL 

CONCLUSÃO 

DA PESQUISA 

PROFUNDIDADE 

RECOMENDADA 

PARA TRANSIÇÃO 

(m) 

MINAS 

PESQUISADAS 

GONEN et 

al  

2011 AUSTRÁLIA 

Realizou o estudo variando a 

profundidade da mina de 100 m 

até 1000 m. Produções de até 

400.000 t/a até uma 

profundidade de 425 m 

recomendada a utilização a 

rampa. 

 

  

RUPPRECHT 2012 ÁFRICA 

DO SUL 

A profundidade de transição de 

rampa para poço ocorre uma 

profundidade de 300 a 350 m 

utilizando caminhões de 

pequeno porte. Aumentando o 

porte dos equipamentos  a 

profundidade de transição 

aumenta para 450 m.  

300 a 350 m  

 

7.0 - DESCRIÇÃO DE ALGUMAS DAS MAIORES MINAS DO MUNDO 

 

As minas mais profundas do mundo (além de 4.000 m),  Tautona  e Savuka (ouro) 

estão localizadas na África do Sul. Na América do Norte a mina La Ronde's Penna possui um 

dos poços mais profundos do mundo, com 3.000 m. As minas mais profundas da Austrália 

(cobre/zinco) apresentam aproximadamente 1.800 m de profundidade. A maior mina 

subterrânea do mundo, El Teniente, localizada no Chile produz  137.000 t/d (JARROUD, 

2014); a segunda é Kiruna com produção de 60.000 t/d. As minas brasileiras não chegam a 

produzir  4.000 t/d; exceção da mina de jacobina que produziu em torno de 4.316 t/d. (DNPM, 

2013). 

JARROUD (2014) menciona que a mina subterrânea  de El Teniente tem vida útil 

prevista para até 2025 no ritmo de produção atual. Devido à vida útil curta a CODELCO 
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(empresa estatal responsável pela a mina) iniciará em 2017 o projeto Novo Nível Mina. O 

projeto permitirá explorar 2,02 bilhões de toneladas de reservas concentradas a 1.880 m de 

profundidade e estenderá a vida útil da mina em mais 50 anos. Outra mina, considerada a 

maior lavrada a céu aberto, Chiquicamata passará a ser subterrânea a partir de 2019. 

A mina subterrânea Ernest Mining controlada pela a empresa Xstrata localizada na 

Austrália inaugurou em 2014 as operações do aprofundamento do poço. Com a extensão 

estima-se que a produção de cobre de 3 milhões de toneladas passe para 6 milhões de 

toneladas por ano em 2015 e dobre a produção de metal. A vida útil da mina foi estendida 

para 2026. A rampa continuará a ser usada como ponto de acesso principal. 

A mina iniciou suas operações a céu aberto até atingir uma profundidade de 530 m. A 

rampa de acesso foi estendida para mais de 5 km, e no final de abril de 2012, atingiu a 

profundidade de 935 m abaixo da superfície, ou mais que 450 m abaixo do pit final da lavra a 

céu aberto. A rampa será utilizada como acesso a mina subterrânea durante toda a vida da 

operação.  

O corpo de minério é hospedado em rochas resistentes e competentes do período 

Proterozóico, sob 50 m de capeamento constituído de argila, cascalho e xisto. O minério 

mergulha cerca de 45° para o sul. O método de lavra utilizado foi uma inovação do 

Abatimento em subníveis para os 4 níveis de produção (CHADWICK, 2012). 
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Tabela 17- Características de algumas das maiores minas subterrâneas do mundo. Fonte: Hard Rock 

Miner's Handbook, De La Vergne, 2003. 

 

Companhia Mina Localização 
Produção 

/dia 

Método  

de lavra 
Mineral 

Prof. 

(m) 

Vida  

útil (a 

partir de 

2003) 

Sistema  

acessa a 

superfície 

Comentários 

LKAB Kiruna Suécia 52.000 

78% 

Abatimento 

em subníveis 

22% sublevel 

stope 

Fe 915 30+ Poço 

Expansão  

para  

37.000 t/a 

MIM  

Holding 

Mount  

Isa 
Austrália 31.000 

70%  

Abatimento 

em subníveis 

 

30% 

Sublevel  

Bench 

Zn 1098 70+ Poço 

Caminhões  

elétricos 

LHDs 

controlada 

à distância 

Western 

Mining 

Olympic 

Dam 
Austrália 20.000 Blasthole Cu 610 Expansão Poço 

Novo poço  

planejado 

para 

expansão 

Lepanto 
Far 

Southest 
Phillippines 17.000 Blasthole Au 1524 

Em 

construção 
Poço 

Estudo de  

viabilidade 

RTZ Palabora África do Sul 60.000 
Abatimento 

em blocos 
Cu 1219 

Em  

construção 
Poço 

Alta da 

produção  

para  

80.000 t/a 

Codelco 
El 

Teniente 
Chile 100.000 

Abatimento 

em blocos 
Cu 610 +22 

Poço/ramp

a 

Controle de 

LHD por 

controle 

remoto 

 

Fazendo uma breve análise da tabela 17 se percebe que a taxa de produção foi o 

critério fundamental para definição do tipo de acesso escolhido, no caso o poço. Devido à alta  

taxa de produção, a quantidade de material requerida seria impossível ser transportada por 

caminhões, pois exigiria a adição de vários equipamentos de transporte o que ocasionaria filas 

e tempo de ciclo longo. Outra observação importante a ser feita é em relação à vida útil desses 

empreendimentos. Todos eles apresentam vida uteis elevada, o que justifica a implantação do 

acesso por poço. De forma, haverá tempo suficiente para retorno dos investimentos utilizados 

na aplicação do poço. 
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8.0- MINAS BRASILEIRAS 

8.1-Características das minas subterrâneas brasileiras 

 

No Brasil, o acesso mais utilizado é a rampa, pois boa parte das minas está próxima à 

superfície e apresenta taxas de produção consideradas baixas. Apesar de algumas minas 

atingirem a profundidade limite (500 a 700 m a faixa mais usual, mas dependente do autor) 

para a utilização desse tipo acesso esses empreendimentos optaram por não por utilizar o 

poço. O motivo abrange a vida útil de essas jazidas serem curtas, o que não justifica os gastos 

na implantação do poço; as minas não atingirem grandes profundidades, a taxa de produção 

ser baixa e a variação dos preços dos metais no mercado. 

A maioria das minas subterrâneas brasileiras possui corpos aflorantes (próximos à 

superfície) e taxas de produção pequenas. Segundo (TORRES e DINIZ DA GAMA, 2005 

citado por SILVA, 2013) são consideradas minas pouco profundas ou rasas (até 850 m) e 

profundas a partir de 850 m. Somente duas minas brasileiras excedem os 700 m (GERMANI, 

2002), sendo dessa forma, consideradas pouco profundas, diferentes das minas subterrâneas 

africanas que chegam a atingir profundidades superiores a 3.000 m. 

   Apenas a profundidade em si é insuficiente para a decisão de acesso via poço; outras 

variáveis são importantes como taxa de produção e geometria do corpo de minério.  A 

geometria tabular dos corpos favorece a utilização de rampa em detrimento ao acesso via 

poço.  Devido a essa proximidade do corpo de minério à superfície o meio preferido de acesso 

é por rampa. Mas como mencionado, não se deve considerar apenas a profundidade um 

critério suficiente para definir isso.  

NETTO (2010)  propõe  três alternativas para o acesso a mina subterrânea: acesso por 

rampa, acesso por poço e acesso combinado de rampa com poço. 

A primeira alternativa é recomendada para minas com profundidade de até 500 m; a 

segunda para corpos de minério com profundidade superior a 750 m e a terceira para 

profundidade entre 500 m e 700 m, conforme mostra a figura 24. 
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ESTUDOS DE CASOS 

 

A seguir são descritos as principais minas brasileiras - foco da pesquisa - que utilizam 

rampa ou poço. No final de cada caso é feito alguns comentários referentes à definição do 

acesso principal. A partir dessa parte, é possível analisar se as minas brasileiras seguem as 

sugestões dos autores estudados. As informações referentes as minas foram obtidas por meio 

de visitas técnicas, discussões com profissionais da área e relatórios divulgados por algumas 

empresas. 

 

8.2.1 - Córrego do Sítio I 

 

A mina de Córrego do Sítio I (ouro, Santa Bárbara-MG, Brasil) utiliza o acesso por 

rampa até uma profundidade de 400 m, e em seus projetos futuros, não fora incluído o acesso 

via poço. As informações geológicas mencionam que o corpo de minério é mais espesso do 

que profundo, portanto, conclui-se que essa mina dificilmente atingirá profundidades maiores. 

Pesquisas geológicas mais avançadas podem revelar a existência de mais minério do que fora 

estimado. Sendo assim, o acesso principal a reserva é por rampa. A produção diária gira em 

torno de 1.300 t/d (XAVIER, 2014). 

Figura 24 – Alternativas de acesso a minas subterrâneas, conforme NETTO (2010). 
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 Segundo padrões da empresa à qual pertence (Anglo Gold Ashanti), a profundidade 

limite recomendada para o uso da rampa é 600 m. 

 

8.2.2 - Córrego do Sítio II 

 

A mina de Córrego do Sítio II (antiga São Bento Mineração) também está localizada 

em Santa Bárbara - MG. A extração do minério de ouro (São Bento) era feita por rampa 

interna utilizando caminhões, à profundidade do nível 21, levando-se o minério para a estação 

de carga do poço, mas devido ao aprofundamento da mina e consequente aumento 

considerável da distância média de transporte (DMT), essa modalidade de acesso tornou-se 

inviável.   

O tempo de ciclo médio de um caminhão era de aproximadamente 1h do nível 30 até o 

nível  23. Um projeto de viabilidade econômica determinou que o aprofundamento do poço 

vertical existente do nível 23 até o nível 29-6, aproximadamente 360 m, é mais 

economicamente atraente do que a utilização do transporte por meio de  8 caminhões sendo 6 

modelos Volvo A25 (22,5 toneladas métricas) e 2 do modelo Volvo A30 (28,5 toneladas 

métricas). Além, da possibilidade de redução do custo operacional, problemas com ventilação, 

riscos de acidentes de trânsito, riscos de acidentes envolvendo gases combustíveis 

influenciaram na decisão; somou a isso, o fato de o corpo de minério apresentar características 

bem definidas e com uma inclinação de 55° com a horizontal, de acordo com  FREITAS 

(2014). Portanto, as características do corpo de minério e a necessidade do aumento da 

produção determinaram a preferência pelo poço vertical.   

Apesar de a profundidade para aplicação ser inferior à recomendada pelos autores (500 

m ou mais) a opção pelo poço se tornou a melhor opção em relação ao custo-benefício. Caso 

o planejamento da mina chegasse a uma conclusão de não aprofundar o poço, a mina teria que 

aumentar (50%) a frota e isso implicaria em custos adicionais com ventilação e mão de obra, 

tais mudanças implicam em melhorias no sistema de ventilação. A vazão da mina era de 190 

m³/min  e atualmente  é de 160m³/min. A mina possui 16 equipamentos no subsolo incluindo 

veículos leves. A ventilação requerida na mina deve ser de: 0,03 m³/s para consumo por 

pessoa; 0,06 m³/s por HP para os equipamentos a combustão (diesel); (0,5 m³/s x kg de 

explosivos) / tempo de aeração em min; 3 m³/s para cada 1.000 toneladas produzidas; 

velocidade máxima = 8 m/s e mínima de 0,2  m/s. 
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Em maio de 2006, em plena produção da mina São Bento,  a vazão total de ar no nível 

11 era de 228,28 m³/s para o planejado de 230 m³/s. A frota de equipamentos a diesel da mina 

foi reduzida em 120 HP em relação ao mês anterior (atual: julho/ mês anterior: junho) estando 

agora com 3.599 HP instalado no subsolo. Por este motivo,  a ventilação mínima requerida 

para a mina também foi reduzida. 

 FREITAS (2014) menciona ainda que toda produção da mina é realizada pelo poço, 

cuja produção está planejada para 3.500 t/d de minério e 4.000 de estéril. A mina atualmente 

possui 30 níveis separados a uma distância de 60 m. A produção do transportador de minério 

(skip) é em torno de 8,4 t / ciclo; o tempo aproximado para transportar o minério é de 

aproximadamente 3 min e 30 s com velocidade de aproximadamente 7,5 m/s o que permite 

uma produção mensal de aproximadamente 50.000 t, sendo 35.000 de minério e 15.000 de 

estéril.  As figuras 25 e 26 mostram o um visão geral da torre de içamento e a gaiola onde são 

transportadas as pessoas. 800 t/d (córrego II). 

Esse poço é considerado o maior do Brasil com uma profundidade de 1.360 m e foram 

investidos R$14.000.000 na sua expansão. Possui um diâmetro de aproximadamente 5,2 m.  

 

8.2.2.1 - Situação atual da mina 

 

O método de lavra é o corte e enchimento (rockfill), para a lavra do corpo Sangue de 

Boi e o minério remanescente da Mina São Bento. 

A mina atualmente se encontra na profundidade de 1.450 m. A produção atual é feito 

em dois níveis: Nível 21, que fica a 717 m da superfície e o Nível 23, que fica a 856 m da 

superfície. Das frentes de lavra até os tombadores de minério o transporte  é feito por LHD. 

Dos tombadores o minério cai em ore pass (passagem de minério) descendo por gravidade até 

a estação de carga, onde transferido para superfície via poço. A atual taxa de produção, cerca 

de 250 t/d, não justifica a adição de caminhões na frota. Num planejamento de médio (2 anos) 

a produção passaria a ser de 1.000 t/ d, onde justificaria a adição de caminhões na frota. O 

corpo de minério é bastante profundo. O corpo de minério da Formação Ferrífera Bandada - 

BIF estima-se que ele se prolongue mais 1.046 m abaixo do nível do mar. O nível do mar 

encontra a 14 m acima do Nível 25-0. O desenvolvimento e a exploração de cada nível duram 

em média 2 anos. 
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As figuras 25 e 26 mostram  respectivamente a torre de içamento, o esquipe utilizado 

para o transporte de pessoas e a figura 27, uma visão geral da mina de Córrego do Sítio II, 

onde é atualizado mapa de escavações e mostrado planejamento de lavra. 

 

 

 

 

 

                                      

                                

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Torre de içamento - Córrego do Sítio II, segundo 

FREITAS (2014). 

Figura 26 - Transportador de minério (skip) -                                                                                                 

capacidade máxima - 30 pessoas (FREITAS, 2014). 
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Figura 27 -  Visão geral da mina Córrego do Sítio II – Santa Bárbara-MG - (FREITAS, 2014). 

NÍVEL 23 

Rampas  Convencional 
com linha férrea. 
Inclinação de 15° . Cada 
rampa liga um nível ao 
outro.  
Cor vermelha. 

Incline Shaft. Rampas  
com linha férrea. 
Inclinação de duas 
rampas é 15° e uma é 
de 25°. Cada rampa liga 
três níveis. 
Cor verde. 

Rampas Helicoidais. 
Inclinação 15%, para 
acesso com veículos 
leves e pesados. 

Estação de Carga II 

Estação de Carga I 
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8.2.3 - Mina Caraíba 

 

A mina subterrânea de cobre fica localizada no distrito Pilar, na cidade de 

Jaguarari/BA, em torno de 500 km de Salvador;  iniciou sua produção no ano de 1986, sendo 

o minério transportado pelo poço. A cota inicial da rampa (superfície) é a +450, onde se inicia 

o poço que se estende até a cota -78 (todo o minério do aprofundamento da mina é 

transportado para esse nível) como podem ser observados na figura 28. 

A produção é em média 3.000 t de minério/dia. Toda a produção é feita pelo poço 

sendo a rampa utilizada apenas no transporte de equipamentos e pessoal. O custo por tonelada 

do minério transportado é em torno de R$30,00 (FREITAS, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com FREITAS (2014) atualmente  a cota mais profunda da mina encontra-

se  na cota -707 (rampa de aprofundamento). Da cota (– 707) até (-78) o acesso utilizado é 

rampa que representa uma distância de 1.157 metros. O poço de 528 m é utilizado para 

Figura 28 - Layout da Mina de Caraíba até o nível -607  (FREITAS, 2014). 
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produção e a rampa para transporte de equipamentos e pessoas. Atualmente mina apresenta 

1.100 m de profundidade. O principal corpo mineralizado da mina subterrânea é sub-vertical 

com direção norte-sul e mergulho para oeste. Há a existência de outras lentes, mas essa 

mencionada é a principal. Com as pesquisas geológicas inferidas a expectativa da mina é para 

o nível -1287, em torno de 1.737 m de profundidade. A mina Caraíba atingirá 1.700 m em 

2018 (BRASIL MINERAL, 2011, citado por SILVA, 2012). 

FREITAS (2014) menciona ainda que o histórico da Mineração Caraíba foi de uma 

mina sempre teve sua vida útil reduzida. Sendo que 2006 foi o último ano dado como certo o 

fechamento da mina, por problemas de falta de minério. Essa concepção foi mudada logo em 

seguida com as novas pesquisas para o aprofundamento, comprovando uma boa reserva. 

Então, nunca o prolongamento do poço foi economicamente viável, nesse caso, devido às 

essas incertezas. Atualmente existe um projeto para um novo poço, mas depende de 

aprovações de investimentos dos acionistas. A figura 29 mostra um fluxograma simplificado 

da produção da mina Caraíba. 

8 

Figura 29 - Fluxograma de produção da mina Caraíba (https:\\ www.mineraçãocaraíba.com.br, 2014). 
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8.2.4 – Mina Cuiabá 

 

A mina Cuiabá está  localizada no munícipio de Sabará-MG a 35 km da capital, Belo 

Horizonte, figura 30.  

OLIVEIRA (2010) menciona que o aumento expressivo da produção ocorreu após o 

início da operação do poço de extração de minério em 1988, interligando a superfície ao nível  

11 no subsolo, extraindo-se 360.000 t/a de minério a taxa de produção de 4.000 t de minério 

por dia. Devido ao aumento da produção modificações significativas nas condições  

ambientais na mina subterrânea foram introduzidas, para adequar as novas exigências no 

plano de  produção  da  Mina Cuiabá, objetivando um aprofundamento até o nível 24 a 1.625 

m de profundidade. 

A  necessidade  de  manutenção  das  condições  de  trabalho  ambientais  compatíveis  

com  as exigências  legais  como  conforto  e  a  escala  de  produção  desejada,  fez  com  que  

a  empresa iniciasse no ano de 2003, estudos para aumento da capacidade de ventilação 

visando a atender às novas exigências para expansão da Mina Subterrânea Cuiabá. Os padrões  

considerados  nesse  estudo  determinaram  a  temperatura máxima  de  28ºC,  em qualquer 

ponto da mina. Porém, estudos técnicos determinaram que a utilização dos sistemas de 

ventilação empregado na época do estudo era capaz de resfriar o ar até a temperatura de 28°C 

sendo necessária uma melhoria no sistema de ventilação. 

Portanto, à medida que a profundidade aumenta a temperatura também sofre uma 

variação o que exige implantação de melhorias no sistema de ventilação, que torna a opção 

pela rampa desfavorável. A tabela 18 mostra a variação da rocha virgem à medida que a 

profundidade aumenta.  

Segundo BRITO (2015),  a mina Cuiabá tem 1.200 m de profundidade com vida útil 

estimada para até 2027. Com uma produção média de 3.600 t de ouro o transporte do minério 

feito exclusivamente pelo poço. O método utilizado é corte e aterro, Sublevel tradicional e 

variações. 

 O custo operacional poço de Cuiabá é de aproximadamente US$ 0,75/t  (COSTA, A., 

2014); 
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Tabela 18 - Variação da temperatura da rocha virgem de acordo com o aumento da profundidade              

( OLIVEIRA, 2010). 

TEMPERATURA  ROCHA VIRGEM 

Nível Profundidade (m) TRV (°C) 

15 1.012 34.2 

21 1.422 39.9 

24 1.625 42.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Mapa de localização da mina Cuiabá e outra no estado de Minas Gerais (OLIVEIRA 2010). 

 

8.2.4.1- Estrutura do poço           

 

 Segundo COSTA (2014), o poço tem 840 m de profundidade e 5,6 m de diâmetro 

conforme mostrado na figura 31. A mina possui 11 níveis, sendo que os níveis ímpares tem 

acesso ao poço. Durante a escavação, quando chegavam a um destes níveis, a perfuração do 

poço era paralisada e começava o desenvolvimento do distrito. O desenvolvimento continuava 

Distância da Planta de Queiroz até a Mina de Cuiabá – 15km 

Distância entre as operações 

Sede até a Mina Cuiabá -18 km 

Sede até a Mina de Raposos – 4,3 km 

Sede até a Mina de Córrego de Sítio – 35 km 

Sede até a Mina de Lamego – 10,4 km 

Sede até a planta de Queiroz – 2,3 km 

 

Legenda 

Mina cidades 

Planta Metalúrgica  
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até não prejudicar os trabalhos de aprofundamento do poço. Depois, poço e desenvolvimento 

eram trabalhados simultaneamente. A ventilação recebeu dois poços de diâmetros 4,8 m 

(entrada de ar) e 5 m (saída) e 737 m de comprimento, a vazão passou a 745 m³/s (SILVA, 

2013). 

 

Figura 31 - Poço de extração de minério e movimentação de pessoal da Mina Cuiabá (OLIVEIRA, 2010). 

 

8.2.5- Jaguar Mining 

 

O grupo Jaguar mine apresenta quatro unidades espalhadas no estado de Minas Gerais: 

Turmalina, Caeté, Santa Bárbara e Pilar. 

A Mina de Santa Isabel localizada a 81 km de Belo Horizonte e a 23 km de Itabirito  

está com uma profundidade de aproximadamente de 200 m com rampas de inclinação de 15° 

a 17°. 

 A empresa Jaguar Mine é uma empresa nova (2007) no Brasil. Devido a poucas 

informações geológicas, o alto custo de investimento do poço, a reserva ainda se encontrar 

próximo à superfície e devido o valor relativamente baixo do ouro, a mina de Santa Isabel 

preferiu a adoção do transporte por caminhões por meio de rampas. A taxa de produção é de 

aproximadamente 1.000 t/ d. Devido ao prejuízo do empreendimento a empresa decidiu pela a 

paralisação de suas atividades (COSTA, 2014). 
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8.2.5.1- Mina de Turmalina – Pitangui- MG 

 

A mina subterrânea de Turmalina está localizada aproximadamente 120 km a noroeste 

de Belo Horizonte e seis quilômetros ao sul da cidade de Pitangui- MG, no município de 

Conceição do Pará- MG. A figura 32 mostra uma visão geral da mina subterrânea.  

CLOW et al. (2005) menciona que minério era transportado até a planta a uma 

distância de aproximadamente 1,3 km e o estéril será transportado até os pontos de descarga,  

a distância aproximada de 1 km. O depósito em Turmalina compreende duas zonas: a 

principal (84%) e a zona NE (16%). 

 A zona principal de minério foi explotada anteriormente durante a fase a céu aberto. 

Pelo menos 12% de acesso à rampa foram desenvolvidos da cota 690 m até 626 m. É formado 

por um corpo tabular, cujo mergulho atinge aproximadamente de 55° a 75°. Essa zona 

apresenta em média 8,3 de m de largura e aproximadamente 200-250 m de comprimento. A 

zona foi traçada a partir da cota 690 m da lavra a céu aberto existente até aproximadamente 

225 m. O método de lavra utilizado para lavar essa zona foi o alargamento de subníveis. A 

reserva estende  para até 400 m, conforme a figura 33. 

 A zona NE também é tabular, apresenta o mesmo mergulho que a zona principal, 

mas é mais estreita, em média 2,7 m de largura. As reservas da zona NE estendem da cota de 

675 m até  aproximadamente 465 m e os  recursos até aproximadamente 200 m. 

 O desenvolvimento da pré-produção totalizou 1.294 m, incluindo 621 m de rampa, 

560 m de níveis e desenvolvimento de taludes, e 113 m de desenvolvimento vertical para 

ventilação. 

 Considerando até 350 m,  a inclinação da rampa é de 14% (2.164 m extensão). 

Utilizam-se caminhões de  até 25 t. O custo operacional da rampa é menor que poço vertical 

ou inclinado (além da antecipação da receita). O corpo de minério tem reserva de 2,1 Mt, teor 

de 5,6 g/t, potência média 3,5 m, constitui-se de ouro em quartzo-sericita-biotita xisto, 

resistência 40-80 MPa. A taxa de extração é de 600 t/d.  

 Métodos de lavra subterrânea: Alargamento de Subníveis e corte e aterro 

mecanizado. Rampa de acesso e transporte de caminhões até o britador primário na superfície.  
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8.2.5.2-ANÁLISE ECONÔMICA 

 

 A projeção da análise econômica do empreendimento tem por base os seguintes 

parâmetros: 

 

• Vida útil da mina: 5,5 anos 

• Período de pré-produção: 8 meses 

• Alimentação da planta (total): 1.905.000 t, com um grau de 6,0 g / t Au. 

• Operações de 360 dias por ano 

• Produção a céu aberto: 20.000 t /mês de minério para uma reserva total a céu aberto de 

88.000 toneladas, com teor de 4,2 g/t de Au; 950 t/d minério e cerca de 1.400 t/d de estéril. 

• Produção da mina Subterrânea: 30.000 t/ mês com teor de 6,1 g/t de Au; 1.000 t/d. 

•Métodos de lavra subterrâneo: Alargamento de Subníveis e corte e aterro mecanizado. 

Rampas de acesso e transporte por caminhões até o britador primário na superfície.  

• Rendimento Moinho de 1.000 t/d através da mineração subterrânea e  a produção a céu 

aberto, ou cerca de 360 mil t/a. 

• Recuperação de ouro: 90%. 

• Total de ouro produzido: 333.000 onças, a produção média é de 60 mil onças por ano.  
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 Figura 32 - Seção esquemática –Mina de Turmalina (CLOW, 2005). 
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Figura 33 - Seção esquemática dos furos de sonda - Mina de Turmalina (CLOW, 2005). 
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8.2.6- Fazenda Brasileiro 

 

 

A mina de ouro de Fazenda Brasileiro está localizada em Serrinha, no norte do estado 

da Bahia, aproximadamente 12 km do leste da cidade de Teofilândia a de 20 km de Salvador 

teve suas operações (céu aberto) iniciadas em 1984. Quatro anos após, teve início as 

atividades no subsolo. Nessa época era controlada pela CVRD.     

Devido a modificações no plano de lavra, a mina subterrânea se estenderia para níveis 

mais profundos (inicial 320 m) e ocasionaria um aumento de produção. O volume de material 

transportado por rampas e galerias causaria uma sobrecarga nos sistemas de transporte. Várias 

alternativas de transporte foram estudadas, e a mais viável foi à construção do poço 

(FUJIMURA et al., 2001), conforme mostrado na figura 34. 

Para determinar o valor presente líquido (VPL) e o custo unitário de transporte de cada 

alternativa, foram estimados os custos de construção do poço e comparado somente com um 

aumento da frota de caminhões como alternativa para a rampa. A tabela 19 mostra o valor 

presente líquido para as três opções (poço, caminhão 40 t e caminhão 35 t). 

 

Tabela 19 - VPL e custo de manuseio dos caminhões e poço na Mina Fazenda Brasileiro (Marques, 1979 

citado por Fujimura et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

A opção por poço requer alto investimento inicial e necessidade de reservas para 25 

anos de operação para serem recuperado os investimentos. Algumas situações na mina 

determinaram a mudança de acesso: aumento da produção de ouro de 4,4 t/a para 7 t /a depois 

de 2001; aumento da reserva mínima para 15 milhões de t/a. 

Opões de transporte VPL 

(US$) x 10
6 

Custos de manuseio 

(US$/t) 

Poço 11,4 2,74 

40 t caminhão (diesel) 9,2 2,21 

35 t caminhão (elétrico) 11,5 2,78 
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O sistema final aprovado é composto por um poço de produção combinado com 40 

caminhões com motor a diesel com capacidade de 40 t/a. O estudo geológico e geomecânico 

permitiram determinar o local mais adequado para a produção do poço e tornou um fator 

determinante na escolha do método de construção.    

ALVARENGA (2012) menciona que a produção gira em torno de 1 de milhão de t/a  

explotadas a 820 m de profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 34- Poço de extração Mina Fazenda Brasileiro, 

conforme COSTA, A (2014). 
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8.2.7- Mina Taquari – Vassouras 

 

          A Mina de Taquari Vassouras, localizada no município de Rosário do Catete, no estado 

de Sergipe, explota potássio utilizando o método de Câmaras e Pilares com abandono dos 

mesmos. O acesso ao corpo de minério é feito através de dois poços, um de serviço e outro de 

extração. Os dois poços têm 5 m de diâmetro e 450 m de profundidade. A capacidade de 

transporte do poço de extração é de 420 t/h de minério e opera a uma velocidade de 8,5 m/s. O 

minério é lavrado a uma profundidade que varia de 450 m a 700 m. A relação estéril/minério 

é de 1:4, sendo a recuperação na lavra de 46%. Em 1999 atingiu a produção anual de 583 mil 

toneladas de cloreto de potássio (BALTAR et al., 2002). As más condições do maciço 

favorecerão a opção pelo poço. 

           Segundo PINTO et al., (2002), a produção era de 2.237.000 t/a. Essa expansão exigiu 

modificações na produção mina principalmente modificações no método de lavra, aumento da 

capacidade do esquipe e aquisição de novos equipamentos.  

         Há expectativa do aumento da  vida útil da mina de 2016 para 2022 devido à reavaliação 

das reservas de silvinita. A produção no ano de 2013 foi de 492.100 toneladas de  cloreto de 

potássio (DNPM, 2013). 

           O desenvolvimento da mina já ultrapassou os 750 m e, a essa profundidade, a lavra 

começou a sofrer  instabilidade do maciço. A figura 35 mostra o fluxograma simplificado da 

lavra de cloreto de potássio da Mina de Taquari-Vassouras. 
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 Figura 35- Fluxograma simplificado da mina de potássio de Taquari-Vassouras (BALTAR et al., 2002). 
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8.2.8 – Mina Morro Agudo 

 

A unidade de Morro Agudo está localizada em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. A 

mina se encontra atualmente na profundidade de 650 m, com expectativa de atingir a 

profundidade máxima de 750 m. O método de lavra utilizado é Câmaras e Pilares, com 

preservação dos vazios na mina. 

Segundo ROMAGNA (2014), o acesso ao corpo de minério é feito a partir de níveis 

espaçados de 33 em 33 m. Estes níveis são interceptados por uma rampa em forma espiral 

(afastada do minério cerca de 30 m ou mais em espessura). O nível superior é conectado ao 

nível abaixo dele (33 m) através de uma rampa dentro do corpo de minério, cujo mergulho é 

da ordem de 20°. A inclinação da rampa (mergulho aparente) é de cerca de 10°. 

A mina foi projetada originalmente para acesso via poço para acesso de pessoas e 

escoamento através de rampa, com transporte via correia transportadora (rampas com 

inclinação alta, como a rampa de acesso original que inicia na superfície e chega aos 250 m de 

profundidade, com greide de 20%). Com a abertura da mina evidenciou-se a não praticidade 

do escoamento de minério por meio de correias. A partir desse momento, surgiu a ideia de 

utilizar o poço para escoamento de minério/estéril e a rampa para acesso de pessoas, veículos 

e equipamentos. O poço apresenta uma profundidade de 316 m.  

Com passar do tempo, novas  pesquisas apontaram a continuidade dos minérios em 

profundidade. Fez-se um estudo para apontar se a melhor opção seria o aprofundamento do 

poço. As reservas de minério remanescentes, no entanto, se mostraram insuficientes para 

viabilizar esta alternativa. Decidiu-se, então, pelo aprofundamento da rampa, que se encontra 

a 250 m de profundidade. Atualmente se encontra a 650 m de profundidade. 

O transporte se faz, então das frentes de lavra,  através de caminhões Volvo de 30 t e 

40 t, até o nível 205, desse nível em diante, através do poço, até a superfície. A taxa de 

produção gira em torno de 3.000 t/dia e a vida útil da mina é até 2022. A figura 36 mostra 

uma visão geral da mina de Morro Agudo. 
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8.2.9- Mina Serra Grande  

 

A Mineração Serra Grande (MSG) está localizada a sul da cidade de Crixás – GO, 

com operações subterrâneas e a céu aberto. A maior parte da produção ocorre pelo subsolo,  

no corpo Pequizão (36% da produção total). Encontra-se atualmente com três minas 

subterrâneas ativas e uma lavra a céu aberto, em um afloramento mineral de um corpo lavrado 

também pelo subsolo. Os corpos de minério dessa mina podem ser observadas na figura 37. 

A lavra subterrânea se divide em até quatro métodos distintos de lavra, sendo: câmaras 

e pilares (room and pillar), corte e enchimento (cut and fill), alargamentos em subníveis 

(sublevel stoping) e  alargamentos Abertos (open stopes). O principal método de lavra 

utilizado é o alargamento de subníveis, em que o minério é lavrado por níveis em sentido 

ascendente. Atualmente as operações ocorrem a 300 m de profundidade com expectativa que 

atinja aproximadamente 800 m (CARVALHO, 2014). 

De acordo com informações obtidas por CARVALHO (2014) todos os acessos 

principais são por rampas. A opção por rampa, em vez de um  poço deve-se ao menor  custo 
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Figura 36 - Visão geral  dos acessos e corpo de minério da mina subterrânea morro agudo, Paracatu - MG 

(HASHIMOTO,  2015). 
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inicial (CAPEX) associado, e também na dificuldade na alocação satisfatória de um poço, 

visto que a lavra desenvolve em vários corpos distribuídos lateralmente. A rampa mais 

profunda atinge 700 m de profundidade. 

CARVALHO (2014) menciona ainda o início do desenvolvimento para lavra de um 

corpo abaixo do nível 700, e foi feita a análise de viabilidade econômica da abertura de um 

poço. Porém, devido ao alto investimento necessário e ao baixo preço do ouro, o projeto foi 

postergado, apesar das perspectivas de grande redução nos custos operacionais. A vida útil da 

mina é de 7 anos a partir de 2014. 

 

8.2.10-Vazante 

 

 ARAÚJO (2014) menciona que a Mina de Vazante é relativamente rasa (320 m)  e 

bastante extensa (5 km). Encontra-se localizada na cidade de Vazante – MG. A distância 

média de transporte (DMT) necessária para levar o minério até o ponto de carga em um poço 

é muito grande, sendo mais vantajoso levar direto à superfície.  

A extração do minério é feita utilizando-se os métodos de lavra VRM (método principal) e 

corte enchimento (método secundário). Os depósitos de silicatos de zinco são distribuídos ao 

longo de uma série de elevações que começam a 2 km da cidade de Vazante e se estendem 

por cerca de 8 km na direção NE. Os depósitos estão controlados por uma zona de falha 

orientada N50°E, sub-paralela à direção regional das rochas, com mergulho de 60°NW. 

Outras falhas subsidiárias, acima da zona principal, mostram inúmeras estruturas em rampa, 

indicativas desse movimento.  

A taxa de produção diária é de aproximadamente 4.000 t/d. O acesso à mina é por rampas, 

de onde 100% do minério é transportado utilizando caminhões. O poço atualmente serve 

apenas para acesso de pessoas à estação de bombeamento localizada na parte inferior da mina 

(não há saída de minério pelo poço). A expectativa de vida da mina é até 2027. 

Os dados da tabela 20 (taxa de produção, vida útil, método de lavra e profundidade) 

definem qual o tipo de acesso. Percebe-se que para profundidades baixas (até 800 m, de 

acordo com TORRES e DINIZ DA GAMA, 2005, citado por SILVA, 2013) e taxas de 

produção baixas, geralmente até 3.000 t/d, foi preterido o acesso por rampa, o  contrário a 

utilização do poço é recomendada.  
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Tabela 20 - Principais minas subterrâneas no Brasil. Fonte: DNPM (2014). 

Companhia Mina Localização Método Minério 

Taxa 

produção/ 

(t/d) 

Profundidade 

(m) 

Vida 

Útil 
Acesso 

Principal 

Anglo Gold (ex-

Morro Velho) 
Raposos Brasil 

Corte e 

enchimento 
Ouro 

* 400 * 
Poço vertical 

Anglo Gold São Bento Brasil 
Corte e 

enchimento 
Ouro 

Desativada 2750 * 
Poço vertical 

Túnel 

Anglo Gold (ex-

Morro Velho) 

Mina 

Grande 
Brasil 

Recalque, 

Alargamentos 

abertos 

Ouro 

Desativada  * 
Plano 

inclinado 

Anglo Gold (ex-

Morro Velho) 

Mina 

Velha 
Brasil 

Alargamentos 

abertos 
Ouro 

Desativada  * Plano 

inclinado 

Anglo Gold (ex-

Morro Velho) 

Cuiabá Sabará - MG 
Corte e 

enchimento 
Ouro 

3.600 840 (poço) 

1.200(mina) 

Previsão de 

atingir 1.600 

2026 

Poço vertical 

/rampa 

Anglo Gold 
Córrego do 

Sítio I 

Santa 

Bárbara-MG 

Alargamento 

de Subníveis 

 

Ouro 

 

1.325  

 

356 2030 

Rampa 

Anglo Gold 
Córrego do 

Sítio II 

Santa 

Bárbara-MG 

Corte e 

enchimento 
Ouro 

750 1.450 

 

2029 

Poço 

   Anglo Gold Crixás Goiás 
Corte e 

Enchimento 
Ouro 

3.794 

 

300 

800  

(expectativa) 

2021 

Rampa 

Votorantim 

Cimentos 
Baltar 

Votorantim-

SP 

Alargamento 

de Subníveis 

Calcário 

 

 

3.120 300  

Correia 

transportadora 

Votorantim 

 

 

 

 

Morro 

Agudo 

 

 

 

Paracatu – 

MG 

 

 

 

Câmaras e 

pilares 

 

 

 

Zinco 

 

 

 

3.000 

 

 

 

750 

 

 

 

2022 

 

 

 

Poço vertical e 

Rampa 

 

 

 



 

 

   

92 

 

*Não está produzindo 

 

 

 

 

Companhia 

 

Mina 

 

Localização 

 

Método de 

Lavra 

 

Minério  

 

Produção 

(t/d) 

 

 

Profundidade

(m) 

 

Vida útil 

 

Acesso 

Principal 

Votorantim  Vazante Vazante -MG 

Corte e 

enchimento e 

VRM 

 

Zinco 

3.962 

 

320 2027 

Rampa 

Jaguar Mining 
Santa 

Isabel 

Itabirito - 

MG 

Corte 

enchimento 

rockfill 

 

Ouro 

1.000 200 2018 

Rampa 

Anglo Gold (ex-

Morro Velho) 
Lamego Sabará - MG 

Corte e 

enchimento, 

Câmaras e 

pilares 

Open stoping 

 

Ouro 

1.148 400 2026 

Rampa 

 

Jaguar Mining 

Turmalina 
Conceição do 

Pará - MG 

Subníveis e 

corte e 

enchimento 

Ouro 

1.300 

 

200 2028 

Rampa 

Yamana 
Fazenda 

Brasileiro 
Barrocas-BA 

Variante do 

subnível 

Alargamento 

de Subníveis 

Ouro 

2.840 

 

820 2018 

Poço 

Yamana Jacobina Jacobina-BA 
Alargamento 

de Subníveis 
Ouro 

4.316 

 

400 2028 

Rampa 

Vale 
Taquari 

Vassouras 
Sergipe 

Câmaras e 

Pilares 
Potássio 1.348 

750 2017 

Poço 

Mineração Vale 

do Curaçá 
Caraíba Jaguarari/BA 

Alargamento 

de Subníveis 

VCR, VRM 

Cobre 

3.000 

 

1.100 2016 
Poço 
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9.0-RESULTADOS 

 

A pesquisa levantada determinou que a maioria das minas brasileiras ainda utiliza a 

rampa como via de acesso preferível. Devido, principalmente, a proximidade das reservas à 

superfície, as minas não apresentam potencial para atingir grandes profundidades, expectativa 

de vida curta e taxas de produção baixa. A maioria das minas brasileiras utiliza os acessos 

recomendados pelos autores na faixa de profundidade proposta. 

A Mina Córrego do Sítio II utiliza poço, pois apresenta reserva com potencial para  

superar  os 1.000 m de profundidade, expectativa  de vida útil da mina e produção altas. Essa 

modalidade de acesso apresentou o melhor custo benefício, já que a opção por caminhões não 

estava atendendo a demanda e o tempo de ciclo dos caminhões estava muito elevado. 

A Mina Taquari Vassouras está atualmente em uma profundidade superior a 750 m, 

devido às  más condições geomecânicas da rocha e a taxa de produção requerida, o acesso que 

melhor adaptou a essas condições foi o poço. 

A Mina de Caraíba apresentava um poço até uma profundidade de aproximadamente 

528 m. Devido à falta de comprovação da existência de minério abaixo do poço estava como 

certo o fechamento da mina, essa incerteza impossibilitou o aprofundamento do poço. Após 

novos estudos geológicos foi descoberta uma reserva em potencial, a empresa preferiu utilizar 

o acesso à rampa a partir desse ponto do poço, em vez do seu aprofundamento. Isso deve ao 

fato de a rampa exigir um investimento menor, já que a empresa não dispõe de capital 

suficiente e as incertezas sobre o potencial da jazida são grandes.  

As minas brasileiras não possuem potencial para atingir grandes profundidades, além 

de baixas profundidades, vida útil curta e baixa taxa de produção. Diferentemente da África 

do Sul, onde as minas de ouro geralmente atingem profundidades superiores a 3.000 m. Nesse 

país predomina o uso dos poços verticais.  
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10.0- DISCUSSÃO 

 

A partir das pesquisas realizadas percebe-se que as minas brasileiras, de modo geral, 

utilizam a rampa como principal via de acesso (apenas 6 minas utilizam poço de produção: 

Córrego do Sítio II, Fazenda Brasileiro, Cuiabá, Morro Agudo, Caraíba e Taquari-Vassouras). 

Um dos principais motivos é a proximidade da reserva à superfície, o desconhecimento da 

reserva, devido a falta de maior investimento em pesquisa, as oscilações constantes do preço 

do minério no mercado, a taxa de produção baixa (em média 1.500 t/d ou 547.500 anuais),  a 

vida útil curta e a indisponibilidade de recursos. A decisão da escolha da via de acesso exige 

uma análise criteriosa de diversos fatores. 

As minas brasileiras seguem as recomendações dos autores pesquisados que 

aconselham a utilização da rampa até uma profundidade de 1.000 m. A disposição dos corpos 

de minérios e a disponibilidade limitada de capital dificultam a aplicação do poço vertical, 

além de reservas brasileiras não terem potencial para atingir grandes profundidades e altas 

taxas de produção. 

A pesquisa teve como principal finalidade determinar se existe a possibilidade de 

mudança do tipo de acesso, devido ao aumento da profundidade e da taxa de produção. É 

importante destacar que cada mina possui suas particulares, é difícil definir uma regra geral 

que se adapte a todas as minas, pois existem exceções. Foi também a intenção desse trabalho 

estabelecer uma comparação das minas brasileiras com outras minas estrangeiras. Observa-se 

que algumas minas optaram pela mudança de acesso mesmo a uma profundidade inferior à 

recomendada pelos autores (como Córrego do Sítio II, que optou em aprofundar o poço em 

aproximadamente 360 m, pois este apresentava o melhor custo- benefício). 

A mina de Córrego do Sítio II optou por aprofundar o poço vertical do nível 29 até o 

nível 30, uma diferença de 360 m entre os níveis, em vez de continuar o acesso por rampa.  A  

opção por esse meio de acesso gerou um custo benefício maior em relação ao transporte por 

caminhões a uma maior distância.  A justificativa para essa opção foi econômica e geológica. 

Econômica devido ao aumento expressivo dos custos de transporte, mão de obra, ventilação e 

segurança; geológica devido à geometria do corpo. 

A principal diferença entre as minas brasileiras e africanas é fato de que na África a 

utilização do poço remete ao século XV. Esse país apresenta uma grande experiência na 
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utilização desse meio de acesso, a disposição dos corpos e  o fato de que grande parte das 

minas já atingirem profundidades superiores a 3.000 m. As taxas de produção nesse país são 

altas, o que inviabiliza o acesso por rampa, além de condições geomecânicas das rochas serem 

favoráveis e o corpo de minério estar bem delimitado. 

 Na Austrália, a estratégia é outra. O país é reconhecido mundialmente por utilizar 

rampa a grandes profundidades com altas taxas de produção. Existem minas que operam com 

esse meio a profundidades maiores que 1.000 m. O uso do poço está sendo substituído cada 

vez mais pelo acesso por rampa, sendo que menos de um terço utilizam poço. 

No Brasil, a maioria das minas apresenta baixa profundidade e taxa de produção, além 

de a vida útil das minas serem relativamente curtas e o corpo de minério não ser bem 

delimitado. Essas variáveis são determinantes na definição do acesso.  

Nos dados a respeito da produção e da vida útil das minas brasileiras, é possível 

perceber uma discrepância muito grande em comparação com as taxas de produção e a vida 

útil  de algumas minas estrangeiras. As taxas de produção, a vida útil  e a profundidade das 

minas são baixas em comparação com esses países. Em virtude disso, optou-se pelo uso de 

rampas. 

11.0-CONCLUSÕES 

 

O presente estudo demonstrou que a tomada de decisão do acesso principal envolve 

uma série de critérios. A análise desses critérios permite afirmar que a utilização da rampa é 

recomendada para minas com baixa taxa de produção e profundidade rasa (até 800 m), porém 

algumas minas australianas utilizam esse acesso as profundidades superiores a 1.000 m e com 

taxas relativamente altas de produção. A profundidade de utilização da rampa com caminhões 

vem aumentando no decorrer nos anos. Em 1973 era 350 m, e hoje, existem minas que 

ultrapassam os 1.000 m. 

 Apesar dos pesquisadores australianos e sul-africanos divergirem a respeito da 

profundidade de transição de um acesso para outro, todos mencionam a taxa de produção 

como critério fundamental. Ela irá determinar se o acesso será por rampa utilizando 

caminhões ou por poço, ou seja, o poço será utilizado quando a quantidade de material 

requerido não for possível ser transportada por caminhões. O aumento da taxa de produção 
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exigiria um aumento da quantidade de caminhões o que poderia ocasionar filas e maiores 

gastos com sistema de ventilação para minimizar os poluentes emitidos pelos caminhões. 

Nem a redução dos custos operacionais dos caminhões é mais determinante que a taxa de 

produção. A vida útil da mina é outro fator importante, pois caso seja curta demais não haverá 

tempo hábil para o retorno dos investimentos no poço. Isso fica evidente quando analisados os 

dados das minas apresentadas nessa dissertação. 

 Apesar de algumas minas brasileiras ultrapassarem a profundidade recomendada para 

a utilização de rampa, as empresas optaram por esse acesso devido a quatro razões: taxa de 

produção baixa, vida  útil da mina curta, reserva próxima à superfície, custo baixo de 

implantação, busca de rápido retorno dos investimentos e indisponibilidade de capital. 

Isso porque a implantação do poço requer altos investimentos iniciais e necessidade de 

reservas com vida útil superior a 12 anos ( 5 anos de pré-operação e 7 anos de operação) para 

recuperação dos investimentos como aconselham alguns autores. Somado a isso, tem-se o 

tempo gasto para a sua construção antes que comece a realmente produzir. 

 Aplicação do poço exige a disponibilidade de recursos, conhecimentos apurados da 

reserva a ser explotada e mão de obra qualificada. À medida que a mina avança em 

profundidade, do maior conhecimento da geometria do corpo de minério, da descoberta da 

continuidade da jazida, da distância a ser vencida até a superfície, a opção de acesso, 

determinada no início da vida útil da mina, pode ser alterada ou mantida.  

Os estudos de caso tiveram como finalidade demonstrar como é feita a decisão do 

melhor  acesso na prática em  cada caso específico. Pode-se concluir que em minas  próximas 

à superfície, o transporte por rampa  é recomendado pelo baixo investimento, retorno rápido 

do investimento investido e apresenta geralmente o maior valor VPL (valor presente líquido).  

É importante frisar que a melhoria dos caminhões a diesel e a inserção dos caminhões 

elétricos, nos últimos anos,  permitiram a explotação de recursos a profundidades maiores, 

com custos operacionais bastante competitivos com o poço até determinadas profundidades.   

No decorrer dos anos a profundidade de transição de rampa para poço passou de 300 

m para até profundidades superiores a 1.000 m em algumas minas e devido à melhoria dos 

caminhões e redução de gastos operacionais. Mas, deve-se tomar o cuidado de  não considerar  

apenas a profundidade como critério.  Portanto, a implantação de um poço custa muito caro o 
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que exige uma reserva de grande extensão, potencial e disponibilidade de recursos para 

justificar essa opção de acesso. 

Percebe-se, por meio da análise de alguns estudos de casos realizados que é difícil 

estabelecer uma regra geral para definir o acesso principal, pois cada mina possui suas 

particularidades. Para minas a grandes profundidades é praticamente inviável a utilização de 

rampa como acesso principal devido ao alto custo operacional que representa. Nesse caso a 

utilização de sistema de içamento (poço) se tornar mais adequado, porém a grande 

desvantagem é o alto investimento inicial exigido e o tempo relativamente longo para a 

implantação dessa infraestrutura. Por esse motivo principal os projetos mineiros subterrâneos 

são geralmente de longa maturação, exigindo cerca de 8 anos antes da retirada da primeira 

tonelada de minério.  
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Anexo I 

 

Questionário submetido à empresa 

 

Qual(is) é/são: 

1) Custo por metro de rampa? 

2) Avanço por dia? 

3) Vida útil da mina? 

4) Equipamentos utilizados? 

5) Taxa de produção visada/dia? 

6) Profundidade máxima esperada pela a mina? 

7) Produtividade do poço ou da rampa? 

8) A tonelagem de minério ou estéril transportada? 

9)  O custo de produção do minério ($ por tonelada)? 

10)  Os principais motivos para a escolha desse tipo de acesso subterrâneo? 

      11) O critério adotado de escolha foi por questões geológicas ou econômicas? 

12) Quais as características do corpo de minério? 

13)  Existe um projeto de aprofundamento da mina com  mudança no tipo de acesso 

principal ao corpo de minério?  
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Anexo II- Córrego do Sítio II 

  

 

MINÉRIO 


