um
Fundamentos do planejamento de mina
1.1 Origens da indústria extrativa mineral
Desde os tempos pré-históricos, a mineração tem
sido importante para a humanidade. De acordo
com Hartman e Mutmansky (2002), a mineração
em sua forma mais simples surgiu há mais de 450
mil anos, na era Paleolítica. Os dados arqueológicos mostram que, desde a Antiguidade, o homem se
interessou pelos materiais geológicos, vendo nestes
qualidades estéticas ou procurando neles propriedades físico-mecânicas. É o caso do ouro, por sua cor,
brilho, estabilidade química e trabalhabilidade, ou
da pederneira (sílex), por sua dureza, tipo de fratura
e resistência ao desgaste. Há evidências de que o
ouro e o cobre nativos tenham sido usados há 18
mil anos a.C. (Hartman; Mutmansky, 2002). A mineração evoluiu, principalmente a partir da Idade da
Pedra (antes de 4000 a.C.), e pode ser considerada
como a segunda atividade industrial mais antiga da
humanidade (após a agricultura). A pedra, por ser
resistente e útil, predominava entre as ferramentas
usadas nas tarefas diárias. Uma vez selecionadas por
meio de afloramentos, removiam-se as lascas para a
obtenção de bordas afiadas. Milhares de utensílios
de pedra da Antiguidade foram e vêm sendo encontrados. Desde os tempos mais remotos, os minerais
têm despertado o interesse e a curiosidade humana.
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toneladas, moldados in loco, utilizando areia e materiais extraídos do rio Nilo
como agregados (Oliveira, 2010). Os primeiros registros de uso de artefatos de
ouro no novo mundo (Peru) datam de 2000 a.C. (Hartman; Mutmansky, 2002).
Heródoto (484-425 a.C.) escreveu sobre a exploração de filões de quartzo aurífero
e sua prospecção em certas regiões da Grécia. O autor da primeira obra concernente à sistematização do conhecimento nessa área foi o eminente botânico e
mineralogista grego Teofrasto (372-287 a.C.), aluno de Aristóteles. Ele descreveu,
em seu tratado denominado As Pedras, 16 tipos de corpos minerais: gipsita, ágata,
cinábrio, carvão mineral, magnetita etc., identificando também suas propriedades úteis (Dorokhine et al., 1967?). O filósofo grego Estrabão (63 a.C.-20 d.C.), com
base em observações pessoais, descreveu os processos vigentes na época para a

Fig. 1.1 Carta do jazimento aurífero de Djebel-Elba, no Egito, há mais de 2000 anos (papiro
reduzido três vezes). (A) Monte onde se lavava o ouro; (B) Lugar de coleta do ouro lavado;
(C) Vila dos mineiros e templo de Ammon; (M) Vale; (N) Caminho das montanhas de acesso
às rotas do mar Vermelho; (K) Curso de água; (J) Monumento dedicado ao faraó Seti I,
organizador da extração de ouro no local
Fonte: Dorokhine et al. (1967?).
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sivos realizados, com a evolução da exploração mineral, uma vez demonstrado o
seu conteúdo mineral, com elevado nível de confiança. Da mesma forma, recursos medidos e/ou indicados podem se converter em reservas provadas à luz da
comprovação da sua exequibilidade técnica e econômica. Entretanto, apenas
recursos medidos e/ou indicados se converterão, respectivamente, em reservas
provadas e/ou prováveis à luz de fatores favoráveis de ordem econômica, técnica
e legal, entre outros, como representado na Fig. 1.2.

Evolução da
prospeccção
e exploração
mineral

Recursos

Reservas

Medidos

Provadas

Indicados

Prováveis

Inferidos
Potenciais
Fatores econômicos, técnicos, ambientais e legais
podem modificar a classificação dos materiais

Fig. 1.2 Inter-relação dinâmica entre evolução da prospecção e exploração, recursos e reservas minerais

1.3 Alternativas de aproveitamento de um bem mineral
Sumariamente, pode-se afirmar que existem três alternativas extremas de
aproveitamento de um bem mineral. A primeira alternativa corresponde
à lavra da totalidade do depósito mineral, com aproveitamento de toda a
substância útil contida, sem atentar para o aspecto econômico. Corresponderia à lavra ambientalmente sustentável, pelo menos no sentido filosófico
e em termos do aproveitamento integral de um recurso não renovável.
A segunda alternativa corresponde à lavra de parte do depósito mineral,
com aproveitamento de parte da substância útil contida, mas sem atentar,
primordialmente, para o aspecto econômico. Esta alternativa pode vir a ser
adotada em casos excepcionais, como em motivações de ordem estratégica
especificadas pela política mineral ou social do país ou pela necessidade de
manutenção da segurança nacional. É o caso, por exemplo, de certas minas
de urânio que são ou foram mantidas em operação, mesmo sendo deficitárias, com o intuito de fornecer matéria-prima para a indústria energética
e/ou bélica. Também pode ser o caso de certos governos aos quais seja
interessante manter operações de minas, mesmo que sejam deficitárias,
para manter empregos e/ou criar subsídios econômicos visando à manutenção da estabilidade política e/ou social. A terceira alternativa se refere à
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dois
O conhecimento da jazida
Os depósitos minerais são gerados por processos
geológicos resultantes das transformações que vêm acontecendo na crosta terrestre desde a era Pré-Cambriana,
há mais de 4,5 milhões de anos, quando se solidificaram
as primeiras rochas do planeta (Kearey, 2014). Classificam-se os processos formadores de depósitos minerais
em endógenos (vulcanismo, metassomatismo, metamorfismo), por ocorrerem no interior da crosta, e exógenos
(intemperismo) por acontecerem na superfície. Frequentemente, os depósitos minerais são também classificados
em depósitos sedimentares, intempéricos, metamórficos,
hidrotermais etc., conforme a dominância de um desses
processos na geração do depósito (Teixeira et al., 2009).
Uma massa individualizada de rocha constitui um corpo
geológico. Depósito mineral é uma concentração (acumulação) natural de qualquer substância rochosa útil.
Entretanto, a expressão corpo mineral, tem conotação
morfológica por estar relacionada a formas rochosas de
interesse econômico. Corpos minerais são acumulações
de matéria mineral natural, limitadas por todos os lados
e confinadas a um elemento (ou elementos) estrutural. Os
limites dos corpos minerais podem ser naturais, tecnológicos ou econômicos (Sad; Valente, 2007).
As concentrações anômalas ou preferenciais de determinados minerais de valor econômico constituem as
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jazidas. As jazidas de minério contêm minerais-minérios e as jazidas de minerais
industriais, matérias-primas diversas para uso como fundentes, isolantes térmicos, refratários, abrasivos e na indústria química em geral. As jazidas de rochas
industriais incluem materiais de construção e combustíveis como petróleo,
carvão mineral e gás natural. Verifica-se, entretanto, que essas mineralizações diferenciadas e localizadas não ocorrem de maneira totalmente aleatória.
A maioria dos depósitos minerais apresenta um certo zoneamento mineralógico
ou metalogenético, e assim os minerais concentram-se preferencialmente em
certos locais, os quais podem ser determinados pelas atuais técnicas de prospecção e pesquisa mineral disponíveis. Em países com clima tropical, como o Brasil,
o intemperismo provoca a reorganização da mineralogia (primária) do depósito.
Eventualmente, as intempéries modificam jazidas primárias, oxidando minerais ou até mesmo transformando-os, em casos mais extremos, em minerais
sem valor econômico. Em outros casos, o intemperismo simplesmente altera a
constituição mineralógica, gerando mineralizações secundárias. Os minérios de
ferro do Quadrilátero Ferrífero brasileiro são um exemplo típico disso. São originalmente formados a partir de três tipos básicos de sedimentos: os mais ricos
em ferro, aqueles com ferro e muita sílica e ferro carbonatos. Tais sedimentos
passaram por diversos ciclos de metamorfismo, organizaram-se sob a forma de
lentes e foram submetidos ao intemperismo nos últimos ciclos geológicos. Foram
gerados, então, os atuais itabiritos, eventualmente as hematitas (por eliminação
de sílica por dissolução), os itabiritos anfibólicos (derivados dos carbonatos ferruginosos por intemperismo) e outros minérios.
A natureza dos depósitos minerais é muito diversa. Cada depósito mineral
tem uma gênese única e, portanto, é único. Dada a multiplicidade de jazimentos minerais, impõe-se o agrupamento daqueles que pareçam semelhantes, de
modo a definirem-se tipos ou categorias que sejam facilmente referenciados e
identificados. É esta finalidade que se procura com a classificação sistemática de
jazimentos minerais. Pretende-se, portanto, definir tipos, tanto quanto possível
homogêneos, que facilitem o estudo e permitam tirar, por analogia, do conhecimento de uns, ensinamentos que ajudem na prospecção, pesquisa e explotação
de outros (Tadeu, 1986). Assim, com o propósito de facilitar o trabalho de prospecção necessário ao detalhamento das reservas, os geólogose engenheiros
de minas tentam agrupar os depósitos minerais considerando suas várias
características intrínsecas. Modelos geológicos de depósitos minerais têm, em
princípio, duas componentes; uma empírica, fundamentada na observação e
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O teor médio da zona mineralizada é dado pela seguinte equação:
g=

∑ li g i
∑ li

(2.1)

em que g é o teor médio composto para a camada mineralizada.

2.2.2 Composição por bancada
Para depósitos de grande espessura e pouca heterogeneidade em termos
litológicos, como os depósitos do grupo 1, e onde a transição entre minério e estéril se realiza de forma gradual, os intervalos de ponderação mais
convenientes não são os intervalos mineralizados, mas a altura das futuras
bancadas da mina a céu aberto. Adota-se, nesse caso, cotas altimétricas
fixas para topo e base da bancada. Essa técnica é conhecida como composição por bancadas. A Fig. 2.2 ilustra uma bancada (linha tracejada). Nesse
caso, o teor composto da bancada é dado pela Eq. 2.2.
g=

∑ li g i

em que:

(2.2)

H

li = comprimentos mineralizados ou não;
gi = teores correspondentes;
H = altura da bancada.
Furo de sondagem
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Fig. 2.1 Desenho esquemático da composição
por zona mineralizada
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Fig. 2.8 Gráficos da função densidade de probabilidade da distribuição normal para áreas 		
correspondentes a (A) 68%, (B) 95% e (C) 99,7% de distribuição

f(X)

Os depósitos minerais se caracterizam
por conter variáveis, ditas regionalizadas, que podem ser contínuas
Q(X)

ou discretas. As variáveis contínuas
podem apresentar comportamentos
característicos que podem ser interpretados pela forma dos histogramas.

X

Quando a distribuição tiver assimetria
positiva, justifica-se a transformação

Fig. 2.9 Gráfico da distribuição normal 		
mostrando a área correspondente à
integral da função densidade de
probabilidade de X · a + ∞

dos dados para evitar a influência dos
valores muito altos.

Distribuição lognormal
Segundo Hustrulid e Kuchta (2006),

a distribuição lognormal é muito importante na avaliação dos teores de
depósitos minerais metálicos, pois, nesses casos, ao relacionar as quantidades de amostras com os teores correspondentes, obtém-se geralmente uma
distribuição lognormal. A distribuição lognormal tem esse nome em razão
dos logaritmos naturais dos valores das amostras formarem uma distribuição normal.
De acordo com Devore (2006), uma variável aleatória (VA) X possui uma distribuição lognormal se a VA Y = ln(X) possuir uma distribuição normal. A função
densidade de probabilidade resultante de uma variável aleatória lognormal
quando ln(X) tiver distribuição normal com parâmetros μ e σ é representada na
Eq. 2.6:
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A geometria da lavra
3.1 Requisitos para a lavra a céu aberto
Em princípio, a lavra de minas a céu aberto é justificável, tecnológica e economicamente, quando
se situa próxima à superfície ou a profundidades
moderadas. Entretanto, em razão, principalmente,
dos enormes avanços da mecanização, minérios
estão sendo extraídos a profundidades cada vez
maiores por essa metodologia.
Como comentado no Cap. 1, a partir do início do séc. XX,
inicia-se o período da produção em massa. Tal produção
está baseada no uso intensivo dos mineradores contínuos
e/ou equipamentos de lavra de porte cada vez maior, o
que tem possibilitado um aumento, sempre crescente,
da produtividade na lavra de minas ao longo dos anos.
O uso do carboneto de tungstênio nas ferramentas de
corte também foi outro fator crucial
O

no aumento da produtividade da lavra
de minas. A Fig. 3.1 representa um

a

esquema adotado para a extração do
minério a em uma encosta.
A lavra a céu aberto é possível mesmo
quando os depósitos não estão expostos diretamente à superfície, mas
estão cobertos por uma considerá-
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Fig. 3.1 Esboço de uma lavra a céu aberto em
uma encosta
Fonte: Shevyakov (1963).
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vel quantidade de sedimentos ou rochas, cuja espessura não exceda um certo
limite. Em casos como esse, o depósito pode ser horizontal (Fig. 3.2) ou inclinado
(Fig. 3.3). A unidade de produção de um empreendimento mineiro que extrai o
minério pelo método a céu aberto é internacionalmente denominada open pit.
O
f’
O
r
a

e’
r

f
c’
b’

Fig. 3.2 Esboço de uma lavra a céu aberto

b

a

Fig. 3.3 Esboço de uma lavra a céu aberto em
uma camada plana com superfície
inclinada a

em uma camada plana com uma
superfície horizontal
Fonte: Shevyakov (1963).

d

c
e

Fonte: Shevyakov (1963).

3.2 Profundidade da lavra a céu aberto
Para extrair o minério por um método a céu aberto, é necessário, primeiramente, remover certa quantidade de rochas estéreis. Essa operação é chamada
de decapeamento, considerando que o solo e/ou rocha estéril removida(os)
constituem o capeamento. Entretanto, o mais importante não é a quantidade
absoluta de solo e rocha estéril submetida à remoção, mas seu volume relativo
por unidade de minério extraído. Isso pode, por exemplo, tornar inviável a
extração de uma camada de carvão que possui 1 m de espessura, se a rocha
que a cobre possuir 15 m de espessura. Mas pode se tornar economicamente
viável, se a espessura da camada de carvão for de 5 m.
A razão entre o volume de capeamento e a quantidade de reservas de minérios
já retirada ou a ser retirada, expressa em unidade volumétrica (ou de peso), é
chamada de relação estéril/minério (REM).
Quando a superfície do terreno e a ocorrência mineral são planas, ou quase horizontais, a relação estéril/minério é praticamente uniforme (ver Fig. 3.2). Quando
a superfície do terreno se inclina, a relação estéril/minério se altera, levando a
um aumento no tamanho da abertura, mesmo quando o depósito é horizontal e
possui uma espessura uniforme (Fig. 3.3). Em trabalhos com camada mineralizada inclinada, ou íngreme, de espessura praticamente uniforme, a quantidade
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Limites da lavra
Após conhecer a jazida, por meio da avaliação do
inventário mineral (como abordado no Cap. 2), as considerações geométricas discutidas no Cap. 3 serão usadas
para estabelecer os limites da lavra, ou seja, para delimitar a porção lavrável do corpo mineral. Esse processo
envolve a superposição da superfície geométrica da lavra
sobre o corpo mineralizado. A reserva lavrável corresponderá à porção do corpo mineral contida dentro dos
limites da geometria definida para a lavra, geralmente
denominada cava ou pit. O tamanho e a forma da cava
ou pit dependerá da relação estéril/minério (REM), como
comentado no Cap. 3. A cava projetada para o final da
vida útil da mina é denominada cava final ou pit final.
Entre o início e o fim da vida útil de uma mina, podem
ser projetadas diversas séries de cavas intermediárias.
Este capítulo discutirá as metodologias para a delineação
da reserva mineral ou, mais especificamente, a reserva
lavrável, segundo procedimentos baseados nos métodos
manuais, nos métodos manuais amparados por métodos
informatizados e nos métodos computacionais. A Fig. 4.1
reapresenta o fluxograma simplificado com as etapas a
serem seguidas para a determinação das reservas minerais lavráveis. A primeira etapa é a montagem de um
banco de dados geológicos, contendo as informações da
pesquisa mineral, como comentado no Cap. 2.
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PR0GRAMA (PRGM): Banco de dados
Entrada de dados
(Input)

* Nome do furo
* Coordenadas da boca do furo: X,Y,Z
* Comprimento dos testemunhos, inclinação do segmento,
azimute
* Análises químicas (Fe, Si, etc.) Código Geol.

Relatório

Saída de dados (output)

Avaliação
dos furos
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amostras

Furos
selecionados

PRGM que
geram
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Arquivos
de seções
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*Nome do furo
*Coordenadas
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códigos
geológicos

Relatório

Relatório

Mapa
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Geoestatística
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Arquivo
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Fig. 4.2 Sequência de tratamento dos dados exploratórios visando à delineação do depósito mineral
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as principais vias de acesso, a praça do britador primário, as pilhas de estéril e outros elementos que, pela sua importância, mereçam ser destacados.
A configuração final, também denominada plano de exaustão, procura evidenciar
a configuração mais provável da mina ao fim de sua vida útil, quando estiver
exaurida a sua reserva lavrável, como ilustrado na Fig. 4.5. Uma documentação
fotográfica de cavas e operações de mina a céu aberto é apresentada no caderno
localizado após a página 160. A questão se resume, pois, em determinar os limites físicos dessa reserva lavrável e apresentá-los de tal modo que permitam, por
meio da visualização da forma que a mina irá adquirir, proceder aos cálculos dos
meios para que essa forma efetivamente ocorra.

Fig. 4.5 Vista geral da cava em exaustão de uma mina de calcário a céu aberto na região de Confins (MG)
Fonte: J. Miranda (acervo pessoal).

4.2 Método tridimensional
O sistema computacional que opera os diferentes aspectos da modelagem
geológica e do planejamento mineiro é complexo. A complexidade aumenta
quando diferentes tipos de minérios são considerados. Dessa forma, as
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Sequenciamento da lavra
As técnicas de seleção de uma geometria de lavra
de longo prazo (GLLP) se propõem a selecionar uma
geometria de lavra que maximize o valor econômico de
um dado projeto de lavra de mina, com base em uma
determinada reserva geológica e levando em consideração as condições de contorno geológico-geotécnicas,
tecnológicas, econômicas, mercadológicas, ambientais
e operacionais, além de outras que poderão existir em
cada caso específico.
Considerando apenas os aspectos econômicos, os limites finais de uma lavra de minas seriam determinados
apenas com o objetivo de maximizar uma função de
benefício econômico, adotada como critério de avaliação.
De modo geral, a GLLP é definida por meio da lavra de
partes selecionadas da jazida, estabelecendo-se, assim,
limites à escavação. Para exemplificar, considere uma
topografia plana e um veio mineralizado aflorante, supostamente homogêneo, com mergulho vertical e encaixado
em rocha estéril. Assume-se que o veio de minério tenha
uma grande extensão na direção norte-sul, constituindo
um corpo mineralizado de grandes dimensões. Na Fig. 5.1,
há uma seção leste-oeste feita em um modelo de blocos,
criado para representar o referido corpo mineralizado, em
que se destacam os blocos de minério originados do corpo
de minério composto pelo veio vertical mineralizado. Em
razão da grande extensão do corpo mineralizado na dire-
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ção norte-sul, e para simplificar o problema, considera-se a análise bidimensional
suficiente. Isso porque os ajustes necessários na direção norte-sul são tão pequenos que se pode projetar a cava com base nas análises bidimensionais (ou seções),
sem incorrer em erros consideráveis. Assim, ilustra-se, na Fig. 5.1, a lavra geometricamente descendente para um ângulo geral de talude de 45º.
Ainda na Fig. 5.1, estão apresentadas
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geotécnicos. Como se observa na
Fig. 5.1, à medida que se passa da

7

7

opção 1, cava 1, em que há um afloramento, e se lavra somente minério

1

para as cavas mais profundas, respec-

2

tivamente cavas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, há um

3

Bloco de minério e número da sequência
de lavra
Bloco de estéril e número da sequência
de lavra
Bloco não lavrado e fora do limite da lavra

incremento Δm às reservas de minério lavráveis e, portanto, à vida útil da
mina, supondo-se constante a capacidade de produção. Isso favorece a

Fig. 5.1 Seção transversal a um corpo 		
mineralizado aflorante, homogêneo e
com mergulho vertical

escolha de GLLPs mais profundas, que implicam em maior volume vendável,
incrementando, portanto, a receita global ao longo da vida útil da mina.
Por outro lado, a escolha de cavas mais profundas também implica em elevação do custo por causa do incremento

Δe no volume de estéril (visando liberar

as reservas de minério e garantir a estabilidade da escavação) a ser removido
e do aumento da distância média de transporte (DMT). Esse aumento de custo
contrapõe-se ao benefício do aumento das reservas de minério lavráveis.
A avaliação sistemática de uma reserva mineral, executada por meio das mais
modernas metodologias, as quais foram apresentadas nos capítulos anteriores,
conduzirá inevitavelmente à divisão da reserva mineral em blocos, aos quais,
tem sido dado o nome bem apropriado de blocos tecnológicos de lavra. Cada
bloco individual será locado, identificado e avaliado segundo as características
tecnológicas de interesse para o projeto de lavra de mina, tais como:
 teor(es) da(s) substância(s) útil(eis) contida(s);
 espessura da(s) camada(s) mineralizada(s);
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