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Resumo 

O tema abordado na dissertação “Contributo para estimação de custos em Exploração a Céu Aberto: 

Agregados em Angola” surgiu da necessidade de estimar os custos operacionais de forma simplificada 

em pedreiras de agregados de calcário utilizando metodologias expeditas de estimação de custos. 

Este trabalho apresenta métodos simples e diretos para o cálculo de custos operacionais e custos 

horários para operações unitárias, com recurso as equações de OꞌHara e Suboleski, as equações 

simplificadas de Camm, tendo como incremento uma estimação detalhada de custos desenvolvida por 

Jimeno. 

Para tal, definem-se critérios normalizados para estimação e seleção de equipamentos de carga (pás 

carregadoras e escavadoras giratórias) e transporte (dumpers); definem-se também os intervalos de 

produção diária, desenvolvidos com base na pedreira em estudo (Viana), localizada em Angola; aplica-

se a estimação detalhada e os modelos expeditos para os cálculos de custos operacionais; faz-se a 

estimação dos custos dos equipamentos da pedreira, reunindo as suas características e preços de 

acordo a marca (foram utilizados os modelos da caterpillar). 

Como conclusão, pretende-se com esta dissertação fornecer uma ferramenta útil, um contributo para 

Angola na estimação de custos operacionais em pedreiras de agregados de calcário, capaz de suprir 

a necessidade de uma consulta de mercado. 

 

Palavras-chave: Metodologias expeditas, Estimação detalhada, Custos operacionais, Custos de 

capital, Exploração a céu aberto. 
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Abstract 

The theme addressed in this thesis "Contribution to Cost Estimation in Open Pit: Aggregates Exploitation 

in Angola " arose from the need to estimate operational costs in a simplified way in limestone quarries 

using expedited methodologies for estimating costs. 

This work presents simple and direct methods for the calculation of operating costs, capital and hourly 

costs for unitary operations, using the equations of O'Hara and Suboleski, simplified Camm equations 

and a detailed estimation of costs developed by Jimeno. 

For this, standardized criteria are defined for the estimation and selection of load equipment (shovel 

loaders and rotary excavators) and transport (dumper's); the intervals of daily production, developed 

based on the quarry under study (Viana) the intervals of daily production, developed based on the quarry 

under study (Viana), located in Angola; Applies the detailed estimation and the expedited models for 

calculating operational costs; It is estimated the costs of the equipment of the quarry, gathering its 

characteristics and prices according to the brand (caterpillar models were used). 

As a conclusion, this dissertation intends to provide a useful tool, a contribution to Angola in the 

estimation of operational costs in limestone aggregates quarries, capable of supplying the need for 

market consultation. 

 

Keywords: Expedited methodologies, Detailed estimation, Operational costs, Capital costs, 

Open pit mining. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento do Tema 

Existem vários métodos para a estimação de custos devendo ser usadas diferentes metodologias 

dependendo da informação disponível e da fase de análise do projeto mineiro, como por exemplo a 

estimação da ordem de grandeza em fases iniciais de análise até à estimação detalhada em fases onde 

já existe projeto de engenharia realizado.  

É difícil encontrar um método padrão que melhor se adapte a cada situação, uma vez que cada projeto 

mineiro pode apresentar características e condições únicas. 

Um dos métodos de estimação mais conhecidos são os métodos paramétricos, onde os custos são 

derivados de algoritmos gerais (ou curvas) de parametrização. Utilizando esta metodologia OꞌHara e 

Suboleski (1992) desenvolveram um modelo de estimação de custos de capital e operacionais para 

minas de ouro no Canadá. 

Os modelos de estimação de custos são uma forma de comparação, que consiste numa compilação 

de informações sobre as estimações de custos realizadas para diferentes projetos, juntamente com os 

parâmetros nos quais estas estimações se baseiam.  Os avaliadores encontram um exemplo a partir 

dos parâmetros que mais se assemelha ao seu projeto e usam os custos associados ao exemplo como 

uma indicação dos custos no seu projeto. 

No passado, as estimações de custos feitas de forma geral, mantiveram a sua popularidade, uma vez 

que as análises detalhadas consumiam muito tempo. No entanto, as coisas mudaram e atualmente os 

avaliadores utilizam modelos de estimação mais detalhados, baseados na engenharia, para estimar os 

custos em quase todas as fases de avaliação do projeto. 

1.2 Âmbito, Motivações e Objetivos 

A dissertação desenvolvida insere-se no curriculum do Mestrado de Bolonha em Engenharia Geológica 

e de Minas, lecionado no Instituto Superior Técnico. 

O motivo da dissertação “Contributo para estimação de custos em Exploração a Céu Aberto: Agregados 

em Angola” surgiu no âmbito do estágio realizado na pedreira de agregados de calcário de Viana. 

Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se fornecer uma ferramenta útil, para a estimação de 

custos operacionais e capitais das operações unitárias de uma pedreira de agregados de calcário, 

permitindo a otimização e seleção dos equipamentos de carga e transporte através de custos e 

especificações técnicas. Neste contexto, definem-se como principais objetivos da presente dissertação: 

 Apresentar um método simples e direto para o cálculo de custos horários;  

 Estimar os custos operacionais segundo estimações detalhadas de Jimeno et al. (1997); 
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 Estimar os custos operacionais segundo metodologias expeditas de OꞌHara e Suboleski (1992) 

e Camm (1991). 

1.3 Metodologia Utilizada 

A metodologia proposta possui duas componentes, uma componente de campo (dados e informação 

da pedreira) e outra componente que consiste na estimação detalhada de custos operacionais segundo 

Jimeno, e na aplicação das metodologias expeditas de OꞌHara e Suboleski, e de Camm para estimar 

custos operacionais, tendo como campo de aplicação a pedreira de Viana. 

No fluxograma da Figura 1, podemos observar o resumo da metodologia utilizada neste estudo para 

estimação dos custos operacionais. 

 

Figura 1- Metodologia utilizada 
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Tal como mencionado anteriormente, o objectivo do trabalho é apresentar um método de estimação de 

custos recorrendo a modelos expeditos de estimação. Para tal, foi necessário, aplicar os seguintes 

passos: 

1. As equações dos modelos expeditos OꞌHara e Suboleski, e de Camm são para custos 

operacionais diários. Por tanto, definiu-se um intervalo de produção diária (T): 1000; 3000; 

5000; 10000; 20000, com base na produção da pedreira em estudo. A produção diária da 

pedreira é de 3000 t/dia; 

2. As unidades das equações não são do sistema internacional (SI), foi necessário converter para 

o sistema atual (Tabela 1). 

Tabela 1- Conversão de unidades 

 

 

 

 

3. As equações são referentes ao dólar dos anos 80, sendo necessário adicionar um fator de 

correção (Findex) no cálculo das equações. Este fator é composto por duas grandezas, a 

primeira grandeza é utilizada para trazer o valor atual do dólar dos anos 80, tendo como base 

o ano de 1986. A segunda grandeza, estabelece a relação de paridade económica entre países 

diferentes.  

4. O fator index é dado pela seguinte expressão: 

 Findex= Fa×Fb 

 

 

(1.1) 

O Fa é considerado como o PPI (índice do preço de produção), foi desenvolvido pela U.S. Department 

Bureau of Labor Statistics (https://www.bls.gov/home.htm) e traz a média dos preços recebidos pelos 

produtores das commodities nos Estados Unidos ao longo do tempo. Este índice permite estabelecer 

uma relação constante do dólar de 1986 com o dólar de 2012 (Tabela 2). 

O índice Fb é considerado como o PPA (paridade do poder de aquisição), é calculado através de um 

método teórico utilizado para comparar a moeda de países diferentes através de uma abordagem do 

cabaz de mercadorias. De acordo este conceito, duas moedas estão em equilíbrio ou são pares quando 

um cabaz (tendo em conta a taxa de câmbio) tem o mesmo preço pelo menos em dois países.  

 Atualmente já existe uma taxa deste índice para diferentes países, foi considerado um único valor para 

União Europeia (Tabela 3). 

 

 

Conversões 

1 𝐲𝐝𝟑 0,76 m3 

1 st 0,91 t 

1 ft 0,30 m 

https://www.bls.gov/home.htm
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Tabela 2- Index Fa (D’Arrigo, 2012) 

Ano Base Index Fa 

1986 1,000 

1987 1,026 

1988 1,067 

1989 1,120 

1990 1,161 

1991 1,16 

1992 1,170 

1993 1,187 

1994 1,203 

1995 1,246 

1996 1,274 

1997 1,273 

1998 1,242 

1999 1,252 

2000 1,324 

2001 1,339 

2002 1,308 

2003 1,378 

2004 1,464 

2005 1,571 

2006 1,645 

2007 1,724 

2008 1,893 

2009 1,727 

2010 1,843 

2011 2,004 

2012 2,0018 

 

Tabela 3- Index Fb (D’Arrigo, 2012) 

País Index Fb 

Estados Unidos 1,000 

China 0,566 

Índia 0,366 

Japão 0,945 

Rússia 0,528 

Brasil 1,140 

Reino Unido 0,961 

União Europeia 1,003 
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1.4 Organização do Trabalho  

Capítulo 1: Introdução, corresponde ao presente capítulo, onde se realizou um enquadramento do 

tema do trabalho e a apresentação do âmbito, motivação e objetivos, a que a dissertação se propõe. 

Capítulo 2:  Revisão da Literatura, aborda-se de uma forma sucinta e expedita sobre os principais 

trabalhos e artigos que serviram de sustentação bibliográfica para realização da dissertação. 

Capítulo 3: Caracterização da Pedreira de Viana, apresenta-se de uma forma geral a informação da 

pedreira como a localização geográfica, método de desmonte, sistema de carga e transporte, britagem 

e o plano de gestão ambiental da pedreira.  

Capítulo 4: Estimação detalhada de custos operacionais, apresenta-se um método mais detalhado, 

para calcular os custos operacionais para operação de carga e transporte. 

Capítulo 5: Aplicação das Metodologias Expeditas para Estimação de Custos Operacionais, neste 

capítulo são aplicados os modelos expeditos para o caso de estudo e os intervalos de produção 

estimados, os resultados são apresentados em forma de gráficos. 

Capítulo 6: Análise dos Resultados, apresenta-se os resultados mais relevantes para este estudo. 

Capítulo 7: Considerações finais, apresenta-se um conjunto de conclusões e propostas de 

desenvolvimentos futuros, resultantes do trabalho desenvolvido. 
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2. Estado da Arte 

2.1 Setor de Agregados de Calcário (Histórico da Província de Luanda) 

O setor de agregados é de vital importância, para o desenvolvimento de uma sociedade e Angola não 

fica isenta deste setor, com o alcance da paz em 2002, as necessidades de reconstrução das 

infraestruturas do país foram de grande relevância, o setor de agregados para área de construção civil, 

foi considerado um fator chave, o governo angolano implementou um programa de reconstrução 

nacional, para reabilitação e desenvolvimento das infraestruturas básicas de apoio (edifícios de 

habitação coletiva, sistema de captação e distribuição de águas e esgotos, pavimentação de vias 

públicas, infraestruturas de transportes rodoviários) de forma a melhorar a qualidade de vida da 

população. 

 A província de Luanda dispõe de recursos minerais em abundância, merecendo destaque a exploração 

de calcário, cascalho, solo vermelho, argila e areia siliciosa. O município onde ocorre maior produção 

com base nestes recursos naturais é o Cacuaco, com excepção da produção de areia siliciosa que 

ocorre exclusivamente no município de Viana (Governo de Luanda, 2014). 

Como podemos observar no gráfico da Figura 2, é importante destacar o peso da produção de calcário 

em 2009, as empresas aproveitaram as oportunidades de negócio neste setor e ampliaram as suas 

infraestruturas, aumentado a produção e venda de agregados em todo o país. Contudo, verifica-se que 

de 2010 a 2011, houve uma redução na produção de agregados de calcário, devido a aplicação cada 

vez mais rigorosa do código mineiro, algumas pedreiras encerraram as zonas de exploração, refletindo 

de forma negativa no volume da produção do calcário.  

 

Figura 2- Produção de Agregados em Angola, Governo de Luanda (2014) 
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Neste contexto, o setor de agregados de calcário foi marcado com alta produção de 2009 a 2012, 

atingindo o ponto máximo de produção em 2013, numa fase em que a exportação e o preço de venda 

do petróleo reduziram significativamente, o setor de agregados contribui para a diversificação da 

economia angolana. Podemos ainda verificar, que de 2013 até o presente ano não houve grandes 

variações no volume de produção do calcário relativamente aos anos anteriores (Figura 3). 

 

Figura 3- Produção de Agregados em Angola de 2013-2017, Governo de Luanda (2014) 

 O setor de agregados na província de Luanda, beneficia também as vias de comunicação e instalações 

portuárias adequadas. Segundo uma análise swot (Governo de Luanda, 2014) destacam-se alguns 

pontos neste setor: 

 Pontos fortes 

 Potencial de agregados existente na província; 

 Elevado know‐how neste sector 

Pontos Fracos 

 Falta de fiscalização por parte do governo provincial das infraestruturas que se encontram em 

zonas exclusivas; 

Oportunidades 

 O nível de crescimento das construções e obras públicas induzem á forte procura de inertes. 

Ameaças  

 Eventuais danos ambientais causados por explorações que não respeitam o código mineiro e 

as legislações em vigor. 
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2.2 Métodos de Desmonte de Agregados a Céu Aberto 

A definição do método de escavação é uma das primeiras decisões a tomar num projeto, que para um 

maciço rochoso implica a perfuração e o desmonte com recursos a explosivos, para solos envolve a 

ação mecânica de um equipamento. 

A escavabilidade de um maciço rochoso depende fundamentalmente de alguns parâmetros como:  

 Características mecânicas da rocha; 

 Características geológico-estruturais. 

A escavabilidade de um maciço rochoso, (Bastos, 1998), é a capacidade de resistência à ação 

proporcionada pelos equipamentos de escavação, tanto os mecânicos como os explosivos. Todavia, 

apetência do maciço para ser desagregado é um fator determinante nas fases de projeto e de 

execução. 

 Assim, existem vários critérios de escavabilidade de maciços rochosos, um dos mais conhecidos é o 

critério de escavabilidade proposto por Franklin et al.,1971, este determina quatro áreas evidenciadas 

no designado ábaco de Franklin, que correspondem diferentes métodos de desmonte de rocha, 

escavação mecânica, escarificação e a desagregação do maciço utilizando explosivos. 

Convém ressaltar que os critérios de escavabilidade de maciços rochosos, não contemplam alguns dos 

restantes fatores relacionados com o desmonte de rocha, e que podem ser limitativos quanto ao método 

de escavação a utilizar, nomeadamente, fatores ambientais, económicos, estruturais, etc. como nos 

mostra a Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Ábaco adaptado de (Franklin et al., 1971) 
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Pettifer & Fookes (1994), apresentaram uma revisão do ábaco de Franklin que consiste genericamente 

nos seguintes parâmetros: 

 Índice de resistência a carga pontual (Is50); 

 Grau de fracturação em termos de espaçamento médio entre as descontinuidades; 

 Grau de alteração. 

Estes parâmetros podem ser correlacionáveis com outras grandezas, o Is50 com a resistência à 

compressão simples e com o número de Schmidt, e o espaçamento médio entre descontinuidades com 

o RQD.  

Outros autores Tsiambaos G. & Saroglou (2010), apresentaram o ábaco com uma proposta de 

utilização do GSI (Geological Strength Index), com o objetivo de avaliar o tipo de escavabilidade 

previsível para o maciço rochoso. 

 Os ábacos de escavabilidade do maciço rochoso citados acima, são muito expeditos e permitem 

classificar de forma hipotética o grau de escavabilidade de um maciço, apresentam algumas 

desatualizações, visto que as tecnologias e capacidades dos equipamentos têm tido uma evolução 

crescente, especialmente os equipamentos hidráulicos que ampliam as áreas de escavação mecânica 

e de escarificação para o interior das regiões de desmonte com explosivos (Bastos, 1998) e (Tsiambaos 

G. & Saroglou, 2010) 

2.2.1 Perfuração e desmonte 

A perfuração é a primeira operação a ser executada no ciclo de operações, quando são utilizados 

explosivos para fragmentar o maciço rochoso. Representa menor custo de operação e influencia 

diretamente a otimização das restantes operações. A perfuração consiste na abertura de um furo para 

posterior alojamento de cargas explosivas, a energia necessária para abertura do furo é produzida por 

um martelo, os impactos produzidos pelo martelo são transmitidos das varas ao bit, que por sua vez 

aplica a energia para perfurar a rocha (Dessureault, 2006). 

A perfuração assume um papel de extrema importância, e a otimização desta atividade é fundamental, 

pois tem consequência direta no resultado técnico-económico e na interligação com as atividades 

subsequentes, nomeadamente: a) carregamento e detonação; b) fragmentação secundaria; c) carga e 

transporte; d) britagem (Galiza et al., 2011). 

A operação de desmonte da rocha é a primeira etapa no processo de fragmentação das rochas. O 

conhecimento prévio das características geológico-estruturais e geomecânicas do maciço, ajudam a 

definir o grau de fracturação natural e a escolha do método de desmonte por escavação mecânica ou 

com utilização de explosivos.  
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O grau de fragmentação do material desmontado interfere na eficiência e no custo das operações 

subsequentes, sendo também, diretamente afetado pelo esquema de perfuração e pela quantidade de 

explosivos consumidos (Dinis da Gama, 1971). 

O desmonte pode ser realizado de duas formas: 

 Direto- Por ação mecânica de um equipamento (desmonte mecânico); 

 Indireto- Pela libertação de energia de um explosivo localizado no interior do maciço rochoso 

(desmonte com explosivos). 

O desmonte mecânico do maciço rochoso é relativamente simples comparando com o desmonte com 

explosivos, trata-se de escavação mecânica direta do material, por equipamentos de escavação 

(escavadoras, tratores ou pás-carregadoras). Este desmonte é típico em rochas alteradas (areias e 

argilas), e outros materiais que o arranque pode ser realizado por meio de equipamentos de escavação. 

Deve-se ter em conta que os equipamentos para o desmonte mecânico, devem ser escolhidos 

essencialmente pela sua adequação, flexibilidade, disponibilidade e alargado campo de utilização de 

forma a reduzir o número de equipamentos em obra. 

Para o desmonte com explosivos a sua qualidade depende essencialmente do diagrama de fogo 

estabelecido, da quantidade de explosivo usado em cada furo, das propriedades da rocha (densidade, 

características e distribuição das descontinuidades, posicionamento espacial das frentes livres) 

(Sanchidrián, 2000). 

Quanto aos tipos de explosivos, atualmente nas atividades mineiras e obras geotécnicas, as 

substâncias detonantes (emulsões) são as mais utilizadas porque garantem maior segurança e menor 

impacte ambiental (Góis et al., 2012). Os explosivos podem ser classificados de acordo a sua 

composição química e disponibilidade no mercado em: 

 Gelatinosos: são denominados gelatinosos porque a consistência do explosivo aparenta ser 

um gel, têm como base a glicerina, apresentam altas velocidades de detonação, densidade e 

resistência a água, sendo adequados para o desmonte de rochas duras e podem ser 

submersos quando há presença de água durante o desmonte; 

 Granulados: consiste numa mistura de nitrato de amónio, com hidrocarbonetos líquidos 

(gasóleo), apresentam na sua composição 94% de nitrato de amónio e 6% de gasóleo. O 

explosivo ANFO pode ser inserido nesta categoria. A principal desvantagem na utilização deste 

explosivo é que não possui resistência água, com uma saturação superior a 10% o explosivo 

não detona; 

 Emulsões: são caraterizados por uma solução aquosa de nitrato de amónio, que se encontra 

dispersa numa fase exterior ou contínua (gasóleo), por intermédio de agentes emulsionantes. 

Para as operações de perfuração e desmonte, podemos concluir que apesar de representarem um dos 

menores custos de operação a par do carregamento e detonação, apresentam maior influência na 
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otimização das restantes operações (granulometria do material após detonação, carga, transporte e a 

britagem). 

2.2.1.1 Diagrama de fogo 

Os diagramas de fogo são concebidos para os maciços rochosos mais resistentes, ou seja, aqueles 

que não permitem a escavação mecânica em tempo útil e a um custo aceitável, tornando-se assim 

recomendável a utilização de substâncias explosivas (Bernardo, 2004). 

Para obter um plano de fogo eficiente, é necessário ajustar diversas variáveis, relativas a este, tais 

como: produção requerida por pega, carga máxima admissível por retardo, diâmetro do furo, 

comprimento do furo, número de furos, distância (afastamento) à face livre, espaçamento entre furos, 

atacamento, subfuração, carga específica e consumo específico. 

As relações empíricas relativas as especificações geométricas de um diagrama de fogo para 

desmontes a céu aberto em bancadas, foram inicialmente propostas por Ash em 1963 na Tabela 4. 

Estas relações são validadas, devido a sua aplicação em pedreiras de várias partes do mundo e em 

diferentes condições. 

Figura 5-Parâmetros de um diagrama de fogo para desmontes em bancadas a céu aberto (adaptado 

de IGM, 1999) 
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Tabela 4-Dimensionamento geométrico de diagramas de fogo segundo Ash (Dinis da Gama, 1998) 

 

Onde:∅𝒇- diâmetro do furo (mm). 

As restantes grandezas geométricas do diagrama de fogo (S, T, G e H) são obtidas pela aplicação de 

um raciocínio análogo, estas grandezas variam proporcionalmente com a alteração da distância à face 

livre. 

As expressões de Ash são baseadas em constantes empíricas (Ki), validadas nos intervalos de 

variação, relativos as características próprias de cada desmonte (Tabela 5). 

Tabela 5-Intervalos de variação dos parâmetros geométricos de acordo com as características do desmonte

 

*Consideram-se as densidades das substâncias explosivas compreendidas entre 0,7 a 1,5 t/m3. 

A altura da bancada esta normalmente condicionada por legislação. O decreto-lei n.º 162/90 define que 

a altura das bancadas não deve exceder os 15 m na configuração final e os 10 m antes de se iniciar os 

trabalhos de recuperação paisagística.  
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Desta forma, a altura da bancada condiciona a fixação de todos os parâmetros geométricos, visto que 

esta relacionada com o diâmetro do furo (∅𝑓), que por sua vez, condiciona o cálculo do afastamento e 

todos os outros parâmetros (Bernardo, 2004). Verifica-se na prática, de forma geral, que as empresas 

adotam um ∅𝑓  de 4" para maciços calcários, e um ∅𝑓 de 3 a 3,5 " para rochas duras, com o objectivo 

de maximizar a economia no desmonte. 

2.2.1.2 Consumo específico de carga explosiva 

É importante ressaltar que os custos de perfuração e desmonte com substâncias explosivas são 

normalmente inferiores nas escavações a céu aberto, já que: 

 As escavações a céu aberto possibilitam o uso de diâmetros de perfuração, afastamentos e 

espaçamentos maiores, permitindo uma maior produção, que se traduz num maior rendimento;  

 O equipamento de extração de superfície, especialmente os camiões, têm capacidade de 

carregar material mais grosseiro, possibilitando trabalhar com maiores fragmentações; 

 Para rochas de resistência média a remoção da camada de cobertura muitas vezes é feita sem 

o uso de substâncias explosivas. Todavia, para rochas mais resistentes, para proceder à 

extração do material, pode ser necessário o emprego de substâncias explosivas e, 

consequentemente, a furação para as aplicar. 

O consumo específico de carga explosiva (Equação 2.1) refere-se à quantidade de explosivo 

necessária para fragmentar 1 m3 ou 1 t de rocha, em que H, G, T, A e S, se referem aos parâmetros 

para dimensionamento de desmontes em bancadas a céu aberto, propostas por Ash (Tabela 4). 

 
q=

(𝐻+𝐺−𝑇)𝜋.∅
𝑓2.𝜌𝑒

4 𝐴 𝑆 𝐻.𝑆𝑒𝑛α
 (kg/m3) 

 

 

(2.1) 

Onde: q- consumo específico de explosivos, ∅𝒇- diâmetro de furo (mm), 𝝆𝒆- a massa volúmica da 

substância explosiva (kg/m3), α- ângulo de inclinação do furo com a horizontal (Bernardo, 2004). As 

restantes variáveis já foram definidas nas tabelas anteriores.  

O consumo específico de carga explosiva de um desmonte aumenta com:  

 A diminuição do diâmetro dos furos; 

 Diminuição do número de faces livres; 

 Aumento de competência da rocha; 

 Aumento do grau de fragmentação requerido; 

 Tempo de retardo inadequado ou a ma distribuição da carga no maciço.  

 
 Os consumos específicos mais elevados, para além de proporcionarem uma boa fragmentação e 

deslocamento da rocha, dão lugar a menores problemas de repés (em escavações a céu aberto) e 
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podem ajudar a alcançar o ponto ótimo do custo total das operações (perfuração, desmonte, carga, 

transporte e fragmentação/britagem). 

Encontram-se indicados na Tabela 6, alguns valores típicos para o consumo específico de explosivos 

em diversos tipos de rochas para desmontes em bancada a céu aberto. 

Tabela 6-Competências de rocha vs. consumo específico de explosivo (Jimeno et al., 2003) 

Tipo de Rocha Consumo específico de explosivos (kg/𝐦𝟑) 

Rochas resistentes 0,6-1,5 

Rochas de resistência media 0,3-0,6 

Rochas muito fraturadas, alteradas ou brandas 0,1-0,3 

 

2.2.1.3 Consumo específico de furação 

A perfuração específica (Equação 2.2) é definida através do quociente entre o comprimento dos furos 

e o volume de rocha desmontada. 

 f=
H+G

A S H.Senα
 [m/m3] 

 

(2.2) 

Para desmontes a céu aberto, a furação específica toma valores médios compreendidos entre 0,05 e 

0,1 m de furo, por cada m3
 de rocha escavada (Dinis da Gama, 2007). 

O consumo específico de explosivos e de furação são normalmente calculados para um furo, e o valor 

obtido será valido para todo o volume de rocha a escavar, desde que não se alterem os parâmetros 

geométricos entre furos (Bernardo, 2004). 

2.2.2 Carga e Transporte 

A operação de carga consiste na recolha e transferência do material desmontado, para um 

equipamento de transporte (correias transportadoras ou dumper’s). Esta operação depende 

essencialmente do grau de fragmentação do material, em que materiais grosseiros dificultam o 

carregamento reduzindo o fator de enchimento da pá, aumentando o número de ciclos (número de 

pazadas) para atingir a carga total do equipamento de transporte. 

Nas principais explorações em Angola esta operação é executada geralmente recorrendo a uma pá 

carregadora de rodas ou escavadoras hidráulicas. 

O fator de enchimento médio de uma pá carregadora de rodas varia em função da qualidade do 

desmonte, nomeadamente o grau de fragmentação (Tabela 7). 
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Tabela 7- Fator de enchimento de uma pá carregadora de acordo a qualidade de desmonte (Caterpillar 

Performance Handbook, 2015) 

 

 

 

O fator de enchimento do balde da escavadora depende do material escavado e corresponde a razão 

entre o volume real contido no balde (Tabela 8). 

Tabela 8- Fator de enchimento do balde da escavadora (Excavator, Mini-excavator and Backhoe Hoe Bucket 

Volume Rating, 1999) 

 

O tempo necessário para realizar o carregamento do material desmontado, depende do tamanho do 

equipamento, do tipo de material a carregar, do estado do piso e da habilidade do operador. 

Determinando os custos por hora do equipamento, resultara num custo por tonelada inferior, permitindo 

a realização de maior número de ciclos por hora de trabalho. 

Um maior grau de fragmentação aumenta a produtividade do equipamento de transporte, esta melhoria 

reflete na diminuição do templo de ciclo na operação de carga, permite carregar a dumpers num menor 

espaço de tempo, otimizando o tempo de ciclo, obtendo um menor custo por tonelada de material 

transportado. 

O tempo de ciclo de um dumper pode ser determinado através de especificações do equipamento ou 

a partir de Handbooks (Fiore et al., 1970). Sendo necessário obter os seguintes parâmetros: 

 Dimensões das vias de acesso; 

 Condições da superfície da via de transporte; 

  Inclinação da estrada; 

 Velocidade máxima de segurança nas curvas; 

 Capacidade da caixa do camião compatível com a produção. 

 

 

Qualidade do desmonte Fator de enchimento 

Bom 80-95 % 

Médio 75-90 % 

Mau 60-75 % 
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2.2.3 Britagem 

A operação de britagem é um processo de redução de blocos de rochas de grandes dimensões para 

calibres inferiores que permitam a sua utilização nas atividades de construção como pontes, túneis, 

estradas, etc. (Hardin,1985). Contudo, podemos referir também que o processo de britagem consiste 

na redução da granulometria do material, garantindo a passagem do material para outras operações 

subsequentes dependendo do diagrama da instalação.  

A granulometria do material desmontado, afeta esta operação de britagem, da seguinte forma: 

 Maior grau de fragmentação ˂ custo de britagem 

 Menor grau de fragmentação ˃ custo de britagem 

Isto implica que, com o aumento do grau de fragmentação os custos de britagem são baixos a nível de 

reparação e manutenção dos britadores. E com menor grau de fragmentação, implica que o material é 

de granulometria grosseira, e o tempo de residência no britador poderá se maior, para alcançar o 

tamanho desejado. 

A qualidade de fragmentação do maciço influencia diretamente no consumo energético nas operações 

de carga, transporte e britagem  (RYU, 2009). Entretanto, podemos afirmar que:   

 Baixo grau de fragmentação ˃ consumo energético das operações (+ custos) 

 Alto grau de fragmentação ˂ consumo energético das operações (– custos) 

2.3 Classificação do Sistema de Exploração Mineira  

É necessário estabelecer o sistema de exploração que é constituído pelos diferentes equipamentos de 

arranque, carga e transporte. Em função das suas características diferenciam-se os seguintes sistemas 

(Jimeno et al., 1991): 

 Sistema descontínuo: o desmonte é realizado por escavadoras cíclicas e o transporte é por 

camiões. Atualmente é um sistema aplicável devido a sua grande flexibilidade e versatilidade; 

 Sistema de arranque e transporte contínuo: apresenta uma maior percentagem de 

eletrificação, já que todas as unidades exceto as auxiliares, são acionadas por motores 

elétricos; 

 Sistema misto com britadeira estacionária: neste sistema uma parte da operação se realiza 

com meios semelhantes ao sistema descontínuo, acrescentado uma britadeira instalada dentro 

da exploração, para alcançar uma granulometria adequada, e efetuar a partir deste ponto, o 

transporte contínuo por correia transportadora (Figura 6). 

 

 

 



17 

 

 

Figura 6- Sistema misto com britadeira estacionária (hTpp://brimoi.pt/pt) 

Os sistemas de exploração acima citados, resultam de uma combinação teórica das operações 

unitárias, em função dos equipamentos disponíveis da seguinte forma: 

a) A fase de arranque é efetuada por unidades distintas das que realizam a carga e o transporte. Por 

exemplo, no arranque utilizam-se retroescavadoras, na carga pás carregadoras e no transporte 

dumpers. O ciclo básico é constituído pela agregação das seguintes fases individualizadas pelos 

equipamentos: 

ARRANQUE + CARGA + TRANSPORTE e DESCARGA 

b) O mesmo equipamento realiza o arranque e também a carga como, por exemplo, com draglines, 

shovel, ou pás carregadoras (arranca na frente de trabalho material incoerente: argila e areia) que 

arrancam e carregam simultaneamente. Neste caso existem dois grupos de unidades independentes: 

ARRANQUE e CARGA + TRANSPORTE e DESCARGA 

c) Utiliza-se a mesma máquina para todas as atividades, devido as suas próprias características 

construtivas e funcionais, que realizam o arranque, a carga e o transporte (por exemplo, os 

motoscrapers): 

ARRANQUE + CARGA + TRANSPORTE 

A escolha dos equipamentos mais adequados para levar a cabo um projeto só deve ser feito depois de 

se definir a fase ou operação crítica, em função da qual se estruturara todo o processo produtivo, tendo 

em conta, uma série de considerações. 

2.4 Estimação de Custos 

Os custos podem ser definidos como uma previsão ou opinião sobre o valor de um produto ou projeto 

(Rodney, 1991). 

O termo "custo" significa o montante das despesas (reais ou estimadas) atribuídas a um determinado 

serviço ou atividade (Chauhan & Ahamad, 2010). Todavia, os custos podem ser considerados como 

medições em termos monetários da quantidade de recursos utilizados para fins de produção de bens 

ou prestação de serviços (ICWAI, 1977). 

http://brimoi.pt/pt
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A estimação de custos permite quantificar os custos de uma atividade ou projeto. Também pode ser 

considerada como um processo utilizado para prever a incerteza dos custos futuros, com objetivo de 

minimizar a incerteza da estimação dado o nível do projeto. Este processo normalmente é aplicado em 

cada fase do ciclo de vida do projeto e sempre que os parâmetros são redefinidos ou modificados (Leo 

and Knotowicz, 2005). 

Os estimadores procuram exemplos semelhantes a outros projetos em termos de dimensões e 

características da mina, utilizando como exemplo os custos associados. Todavia, deve-se considerar 

dois aspetos fundamentais na estimação de custos que são: A estimação Bottom-Up e a Top-Down. 

A estimação Top-Down, utiliza dados de projetos similares do projeto em estudo, são úteis quando as 

alternativas do projeto estão a ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. É indicada para estimar custos 

iniciais quando as características gerais do projeto são conhecidas. É um método rápido, fácil de 

implementar e requer informações mínimas sobre o projeto. No entanto, apresenta a desvantagem de 

ser menos precisa, e ignora componentes de nível inferior e possíveis problemas técnicos, 

apresentando poucos detalhes para justificar as decisões ou estimações realizadas. 

 A estimação Bottom-Up é mais detalhada com relação a estimação anterior, funciona melhor quando 

são definidas as saídas de um produto ou serviço, (Sullivan et al., 2012). Permite identificar e estimar 

cada componente individualmente, em seguida, combinar os resultados para gerar uma estimação 

completa do projeto. Em determinados casos é difícil executar uma estimação Bottom-Up no início do 

projeto, porque a informação necessária pode não estar disponível.  

Após ter sido feita a estimação de custos (Bottom-Up e Top-Down), os resultados serão utilizados para 

cumprir os seguintes objetivos: 

 Realizar um plano estratégico de financiamento para o projeto; 

 Verificar se os estudos feitos anteriormente são viáveis ou não; 

 Avaliar os investimentos alternativos; 

 Servir como base para o controle de custos na fase de execução do projeto. 

De uma forma feral, a estimação Bottom-Up é mais detalhada do que a estimação Top-Down. A Figura 

7, nos mostra os custos simplificados para os dois tipos de estimação. 
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Figura 7-Processos simplificados de custos para estimação Bottom-Up e Top-Down, adaptado de Mohutsiwa and 

Musingwini (2015) 

2.4.1 Custos de capital 

A estimação de custos de capital, desempenha um papel crítico na decisão do avanço do projeto, se é 

aconselhável dar continuidade ou parar com o projeto. Por isso, é importante que a estimação dos 

custos de capital seja realizada com precisão conforme determinado pelos modelos de estimação com 

base no nível de estimação realizado (Shafiee and Topal, 2009). Sendo assim, os custos de capital 

podem ser divididos em duas categorias nomeadamente: 

Os custos start-up que tem como objetivo principal o acesso a jazida, os custos de infraestrutura 

(exploração e instalações de processamento de minério), legislação ambiental e os custos de 

licenciamento do projeto. 

É uma pratica comum contratar empreiteiros para realizar o trabalho inicial de desmatamento e 

remoção da cobertura, incluindo ligações de água, eletricidade, escritórios, oficinas, estaleiros, estradas 

e alojamento dos funcionários. Para reduzir os custos associados as infraestruturas, algumas empresas 

mineiras formam parcerias com o governo, que são conhecidas como parcerias público-privada (PPP) 

para desenvolver infraestruturas (Jourdan, 2008). 

As despesas com os custos de capital, são estimadas na fase inicial e são dadas, o mais rápido 

possível, para que o projeto se desenvolva de modo que as receitas possam ser geradas (Rudenno, 

2009). 
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A outra categoria consiste nos custos de capital stay-in-business que tem como objetivo financiar o 

desenvolvimento do projeto, compra de equipamentos, incluindo a revisão e substituição dos mesmos 

quando necessário.   

  A Figura 8, nos mostra uma representação esquemática da repartição de custos de capital e 

operacionais em minas a céu aberto. 

 

Figura 8- Estrutura genérica de custos em minas a céu aberto, adaptado de Mohutsiwa and Musingwini (2015) 

2.4.2 Custos operacionais 

Os custos operacionais podem ser estimados por analogia a outras minas, para certas operações 

modelando certas etapas em função de parâmetros pertinentes ou por análise detalhada do projeto 

(Gentry and O’Neil, 1984). 

Os custos operacionais podem ser classificados de acordo as atividades ou volumes de produção 

(Chauhan & Ahamad, 2010) em: 

Custos fixos, são os custos que não mudam para um dado período, apesar da mudança no volume de 

produção, ou seja, são constantes independentemente da variação positiva ou negativa da atividade 

de produção e vendas. Normalmente são expressos em termos de período de tempo, e por dia, por 

ano etc. Estes tipos de custos são aplicados para alguns itens como:  

 Aluguer, impostos, salários, depreciação; 

 Serviços administrativos, escritório, segurança, seguros, juros, taxas, as despesas com o 

escritório e os trabalhos de prospeção e pesquisa. 
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Um exemplo típico de custos fixos são os custos com o pessoal efetivo ou as rendas das instalações. 

Custos variáveis, são os custos que variam com a produção, são proporcionais ao volume de produção, 

aumentam quando a produção aumenta e reduzem quando a produção diminui, mantendo 

relativamente estáveis os custos médios de produção. Os custos com matérias-primas ou com energia 

consumida no processo produtivo, são claramente custos que variam com a atividade sendo 

considerados como custos variáveis. 

Os custos variáveis são aplicados para alguns itens como: 

 A mão-de-obra (pessoal para produção e outros trabalhos); 

 Materiais (consumíveis, água, lubrificantes, energia, peças de reposição, reagentes químicos, 

etc.).  

Geralmente, os custos operacionais são expressos em custos por tonelada de minério extraído. Os 

custos operacionais são apresentados em termos percentuais para diferentes operações unitárias. 

Entretanto, a operação de transporte apresenta um custo elevado relativamente a outras operações, 

como no caso da perfuração que apresenta baixo custo unitário no ciclo de operações (Bagherpour, 

2007). 

 

Figura 9- Custos das operações unitárias em (%) Adaptado de Bagherpour (2007) 

2.5 Modelos Expeditos de Estimação de Custos 

Existem várias formas de estimar custos, devido a ausência de um método pradonizado, os avaliadores 

estimam os custos de acordo os recursos disponíveis utilizando diferentes métodos. Entretanto, é difícil 

encontrar um método padrão que engloba qualquer situação, já que cada projeto tem as suas 

características e particularidades. Sendo assim, foi escolhido um método prático e eficiente conhecido 

como método paramétrico, onde os custos derivam de algoritmos reais (ou curvas), expressados na 

seguinte equação: 

70%

10%

12%
8%

Distribuição de Custos em Minas  Céu aberto

Transporte

Carregamento

Detonação

Perfuração

 Custo= x (parâmetro)Y 

 

(2.3) 



22 

 

Onde: a variável parâmetro pode ser a produtividade da mina ou a capacidade do equipamento, x e y 

são valores derivados de avaliações estatísticas de dados de custos conhecidos ou estimados.  

Os modelos de estimação de custos são uma forma de abordagem comparativa, trata-se de uma 

compilação de estimações de custos juntamente com os parâmetros que estão na base dessas 

estimações (Stebbins & Leinart, 2009). Estes modelos são considerados como métodos de estimação 

paramétrica que são ferramentas úteis para estimações iniciais onde existe pouca informação técnica 

disponível (Dysert, 2005). 

Os modelos de estimação abordados neste trabalho são, o modelo de OꞌHara e Suboleski (1992), Mular 

(1998) e Camm (1991) que são considerados modelos de estimação paramétrica, definidos como uma 

representação matemática das relações de custos que proporcionam uma correlação lógica e previsível 

entre as características físicas ou funcionais de um projeto e seus custos (ISPA, 2008).  

Foram também apresentadas as atualizações dos modelos que contribuíram de forma significativa para 

o avanço da estimação de custos com base nos modelos de estimação paramétrica e um modelo de 

estimação detalhada segundo Jimeno et al. (1997). 

2.5.1 Modelo expedito de estimação de custos operacionais e de capital segundo OꞌHara e 

Suboleski (1992) 

Um dos modelos mais utilizados na estimação de custos foi desenvolvido e publicado por OꞌHara e 

Suboleski (1992), contribuindo para o desenvolvimento do modelo de Mular (1998), Camm (1991) e 

alguns contributos como o de Nagle (1988), Shinobe (1997) e Bagherpour (2007). 

O modelo de OꞌHara e Suboleski tem como objectivo calcular os custos de capital e operacionais em 

minas a céu aberto, minas subterrâneas e instalações de processamento e tratamento de minério 

correlacionando poucas variáveis.  

As equações de custos foram desenvolvidas com base numa análise de regressão não linear 

representadas pela equação: 

 Q=k Tx 

 

(2.4) 

Onde Q- custo estimado, T- variável (produção da mina), x- valor para produzir menor variação em k, 

k- intervalo de valores de T. 

Para estimar os custos de capital e operacionais (OꞌHara e Suboleski, 1992) considerou uma mina de 

ouro a céu aberto com uma produção diária de 43000 (st), profundidade de 120-150 m, largura de 670 

m, comprimento de 1430 m, altura das bancadas de 12 m, inclinação do talude (57 ° na rocha dura; e 

43° nas rochas oxidadas ou rochas alteradas), pendente das rampas de 9%.  

É importante referir que as equações dos custos de capital foram adaptadas por Jimeno et al (1997). 

As equações para os custos operacionais são apresentadas segundo OꞌHara e Suboleski (1992). 
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 Os custos operacionais foram estimados com base no dimensionamento dos equipamentos utilizados 

nas operações unitárias, resultado dos trabalhos de furação, mão-de-obra, serviços administrativos, 

combustível, lubrificantes, pneus, reparação dos equipamentos, reposição de peças, aços, brocas, 

varas, etc. As equações dos custos operacionais diários encontram-se na (Tabela 9). 

Tabela 9- Custos operacionais diários (OꞌHara e Suboleski, 1992) 

 

 

 

 

 

 

Onde: T- toneladas de minério+estéril produzidas diariamente (st), Cc-custos de carga, Ct-custos de 

transporte, Ce-custos com explosivos, Cb- custos de britagem, Cf-custos de furação, Cg- Custos gerais. 

Os custos de capital foram estimados com base na forma do depósito mineral, topografia, clima da 

região, vias de acesso, método de desmonte, produtividade diária da mina. Todos os custos (capital e 

operacionais), foram atualizados considerando a evolução das taxas de inflação de 1980. As equações 

de custos de capital encontram-se resumidas na Tabela 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos operacionais diários das 
operações unitárias ($/st) 

Equações 

Custo de carga (escavadora) Cc= 2,67 𝑇0,7 

Custos de transporte Ct= 18,07 𝑇0,6 

Custos com explosivos Ce= 3,17 𝑇0,7 

Custos de britagem primária Cb= 7,90 𝑇0,6 

Custos de furação Cf= 1,90 𝑇0,7 

Custos gerais Cg= 6,65 𝑇0,7 



24 

 

Tabela 10- Resumo dos custos de capital em minas a céu aberto de OꞌHara de acordo Jimeno et al (1997)  

 

Onde: To- toneladas de camada de cobertura, t- capacidade dos camiões (tons), S- capacidade da 

escavadora (yd3), T- toneladas de minério+estéril produzidas diariamente (st). 

𝑪𝟐𝟏 e 𝑪𝟐𝟐 - O custo de capital de desmonte, foram estimados para situações em que a camada de 

cobertura são rochas ou solos. 

𝑪𝟑𝟏- O custo de capital com as escavadoras, relaciona-se com o número de escavadoras (Ne) e o 

tamanho do balde da escavadora. 

𝑪𝟑𝟐- O custo de capital de transporte com os camiões, relaciona-se com o número total de camiões 

(Nc) e a capacidade do camião em (st). 

𝑪𝟑𝟑- O custo de capital de furação relaciona-se com o número de brocas e o diâmetro do furo 

(polegadas).  

2.5.2 Contributo de Nagle (1988) 

As equações de OꞌHara e Suboleski foram atualizadas por Nagle (1988) na sua tese de doutoramento 

“Aide a lꞌ estimation des paramétres dꞌun projet minier dans les études de préfaisabilité” em (D’Arrigo, 

2012), resultando numa série de equações de estimação de custos de capital para minas a céu aberto, 

feita pela soma das estimativas parciais. Todas as equações foram estimadas com base no dólar de 

1986 (Tabela 11). 

Conceito Parâmetro de custo Intervalo de 
valores 

Equações de custo 
($1980) 

Observações 

1.Condicionamento 
da area, planta e 

acessos 

 
T= tons/dia de estéril 
e minério 

 

103- 105 
𝐶11= 2832 𝑇0,5 

 
 

𝐶12= 7080 𝑇0,5 

 

Topografia suave, 
pouco arborizada 

 
Topografia acidentada 

muito arborizada 

2. Desmonte prévio 𝑇𝑜= toneladas de 

recobrimento 

 
104- 107 

𝐶21= 1133 𝑇𝑜0,5 

 

𝐶22= 12035 𝑇𝑜0,5 

 

Camada de cobertura 
(solo) 

 
Camada de cobertura 

(rocha) 

 
 

3.Equipamentos 
mineiros 

S=0,13 𝑇0,4 

Ne= 0,007 
𝑇

𝑠

0,8
 

 
4-15 

 

𝐶31= 325664 Ne 𝑆0,73 

 
Ne- Número de 

escavadoras 

   

t = 8 𝑆1,1 

Nc= 0,2 𝑇0,8/t 

 
 

35-150 

 

𝐶32= 12743 Ne 𝑡0,5 
 
 

𝐶33=2,27 𝐶31 𝑇0,2 
 
 

 
Nc-Número de 

camiões 
 

Equipamentos de 
perfuração 

4.Instalações de 
manutenção 

T= tons/dia de estéril 
e minério (st) 

103- 105  

 𝐶4= 212389 𝑇0,3 

 

Incluindo 
equipamentos e 

manutenção 
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Tabela 11- Equações revistas de OꞌHara para custos de capital segundo Nagle (1988) em D’Arrigo (2012) 

 

Onde: To- toneladas camada de cobertura, t- capacidade dos camiões (tons), S- capacidade da 

escavadora (yd3), T- toneladas de minério+estéril produzidas diariamente (st).  

2.5.3 Modelo simplificado de Camm (1991) 

O modelo de estimação simplificado de Camm (1991) é uma adaptação do modelo de U.S. Bureau of 

Mines Cost Estimating System (CES). O CES é baseado em três equações de regressão não linear 

(mão-de-obra, suprimentos e equipamentos) para cada processo unitário individual. Estas equações 

foram expandidas para desagregações mais detalhadas (aço, combustível, tubos, explosivos, etc.), 

aplicando percentagens a cada uma das três equações de regressão.  

Para realizar uma análise completa usando a CES, deve-se ter um esquema de projeto completo para 

o depósito, de forma a fornecer todos os parâmetros de projeto necessários para estimação de custos. 

O modelo de Camm (1991) foi desenvolvido especificamente para realizar estimações rápidas, quando 

os parâmetros do projeto não estão disponíveis, sendo considerado como modelo simplificado 

adaptado para qualquer situação. Todavia, é um método simples e rápido de aplicar por parte de 

avaliadores de recursos, analistas e profissionais que não sejam da USBM.  

 

 
 
Conceito 

 
 

Parâmetro 
 de custo 

 
Intervalo 

de 
valores 

 
 

Equações de custos 
($1980) 

 
 

Observações 

 
 

1. Condicionamento  
da area, planta e 

acessos 

 
 
T= tons/dia de 
estéril e minério 

 
 

103- 105 

 

𝐶11=7786 𝑇0,5 

 
 
 

𝐶12= 3114 𝑇0,5 

 

 
Topografia acidentada 

muito arborizada 
 

Topografia suave, 
pouco arborizada 

 

 
2. Desmonte prévio 

  
 𝑇𝑜= toneladas de 

recobrimento 

 

104- 107 

 

𝐶21= 1245 𝑇𝑜0,5 
 
 

𝐶22= 13235 𝑇𝑜0,5 
 

 
Camada de cobertura 

(solo) 
 

Camada de cobertura 
(rocha) 

 
3. Equipamentos 

mineiros 

S=0,1 𝑇0,4 

Ne= 0,0055 
𝑇

𝑠

0,8
 

 

3-11 m3 

 

𝐶31= 415155 Ne 𝑆0,73 

 
Ne- Número de 

escavadoras 

   
 

t = 10,76 𝑆1,1 

Nc= 0,22 (
1

𝑡
) 𝑇0,8 

 
 
 

35-150 t 

 

𝐶32= 13347 Ne 𝑡0,5 

 

𝐶33=2,33 𝐶31  𝑇0,2 
 
 

 
Nc-Número de camiões 

 
Equipamentos de 

perfuração 

4. Instalações de 
manutenção 

T= tons/dia de 
estéril e minério  

 

103- 105 

 

 𝐶4=229060 𝑇0,3 
 

Incluindo equipamentos 
de manutenção 
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2.5.3.1 Metodologia Camm (1991) 

Os modelos foram desenvolvidos para fornecer a representação mais precisa dos custos disponíveis 

para cada modelo. Foram estimados os custos de várias operações para diferentes intervalos de 

produções diárias.  

Após determinar as produções diárias para cada modelo, foram gerados custos de capital e 

operacionais para cada produção. Estes custos foram resumidos nas seguintes categorias:  

 Mão-de-obra, equipamentos, aço, madeira, combustível, tubos, explosivos; 

  Pneus, materiais de construção, reagentes e eletricidade; 

 Além disso, foi incluída uma categoria separada para o imposto de vendas baseado na taxa da 

Califórnia de 6%. O imposto sobre vendas foi aplicado a todas as categorias de custos, exceto 

a mão-de-obra, combustível, tubos e eletricidade; 

 Foi também incluída uma equação de custo total para cada modelo, para os utilizadores que 

não necessitam de uma repartição dos custos em cada uma das categorias individuais, mas 

apenas uma estimação global de custos. 

A análise de regressão foi utilizada para desenvolver equações de custos de capital e operacionais 

para cada modelo pela seguinte equação: 

 Y = A(X)B  

 

(2.5) 

Onde: Y- custo estimado, X- produção diária da mina (st), A e B são constantes determinadas pela 

análise de regressão.  

Os custos de capital são baseados numa lista de preços de equipamentos (um custo adicional de 7,5% 

é aplicado a todos os custos de compra de equipamentos). As listas de equipamentos para os modelos 

a céu aberto foram baseadas em operações reais, ajustadas de acordo com a natureza genérica do 

manual. 

Os custos operacionais são baseados na produção diária da mina (st) e são expressos em dólares por 

tonelada curta ($/st).  

2.5.3.2 Modelos para minas a céu aberto Camm (1991) 

Foram desenvolvidos dois modelos para minas a céu aberto (os modelos baseiam-se nas minas de 

ouro dos Estados Unidos), um modelo para minas de produção média (500-20.000 st) e outro modelo 

para minas de produção máxima (20.000-200.000 st de minério+estéril).  

Modelo de minas a céu aberto para produção média 

 Produção da mina de 500- 20.000 (st) de minério+estéril; 

 2 turnos /dia; 

 260 dias de trabalho/ano; 
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 5 dias/ semana. 

Modelo de minas a céu aberto para produção máxima  

 Produção da mina 20.000-200.000 (st); 

 3 turnos/dia; 

 350 dias de trabalho/ano; 

 7 dias/ semana. 

Foi assumido que os equipamentos utilizados são carregadoras frontais, escavadoras hidráulicas e 

camiões de transporte á diesel (Tabela 12). 

Tabela 12- Lista dos equipamentos (Camm,1991) 

Equipamentos Capacidades 

Escavadoras hidráulicas 4.5 - 25 cu yd 

Carregadoras frontais 4.5 -13.5 cu yd 

Camiões para transporte 35 - 150 t 

Bulldozers, D7-D11 200 – 770 hp 

Brocas 4-1/2 a 7-7 /B 

Niveladoras 135 - 275 hp 

Camiões de água 10,000 gal 

Combustível para camiões NAP 

Manutenção de camiões NAP 

Camiões utilizados NAP 

NAP- Não aplicáveis  

 

As escavadoras hidráulicas com capacidade de 4.5 cu yd, são aplicadas para intervalos de produção 

de (10.000 st/d), as de 25 cu yd são para intervalos de (100,000 st/d). 

 Os camiões de transporte variam de 35 a 150 toneladas. Para as bulldozers variam de 200 hp (D7) a 

770 hp (D11). 

A dimensão das brocas varia de 4-1/2 a 7-7/ 8 polegadas. Foi assumido uma malha padrão de 13 a 16 

pés para o diagrama de fogo, altura da bancada de 20 pés, uma profundidade de furo de 24 pés, e uma 

carga específica de explosivos de 0,45 lb ANFO por tonelada curta. Estes parâmetros são para uma 

rocha quartzítica com densidade de 2,225 st/BCY. 

 Existem nove categorias individuais para os custos de capital e operacionais, e uma equação de custos 

totais para cada uma das categorias. Os custos de capital estão expressos em dólares ($) e os custos 

operacionais em dólares por tonelada curta ($/st). Todos os custos são baseados na produção diária 

da mina (T) em toneladas curtas por dia (st/d) e foram estimados com base no dólar de 1989 (Tabela 

13 e 14).  
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Tabela 13- Custos de capital e operacionais para minas a céu aberto com produção média (500- 20.000 st) 

(Camm, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14- Custos de capital e operacionais para minas a céu aberto com produção máxima (20.000-200.000 st) 

(Camm ,1991) 

 

 

 

 

 

 

 

                 T- Produção diária de minério+estéril (st). 

A Figura 10, resume as curvas de custos totais para equações de custos de capital e operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 
Parâmetros  

Custos de 
capital ($) 

Custos operacionais 
($/st) 

Mão-de-obra 30,100 (𝑇)0.443 213 (𝑇)−0.610 

Equipamento (escavadoras, 
carregadoras e camiões) 

 

121,000 (𝑇)0.516 

 

0.513 (𝑇)−0.072 

Aço 2,930 (𝑇)0.525 0.110(𝑇)−0.149 

Fuel 262 (𝑇)0.721 0.704(𝑇)−0.159 

Lubrificante 50.6 (𝑇)0.762 0.144(𝑇)−0.110 

Explosivos 24.0 (𝑇)0.963 0.221(𝑇)−0.040 

Pneus 16.5 (𝑇)0.904 0.509 (𝑇)−0.251 

Materiais de construção 8,210 (𝑇)0.470 0.049 (𝑇)−0.037 

Salário 7,630 (𝑇)0.520 0.069 (𝑇)−0.084 

Custos totais 160,000 (𝑇)0.515 71.0 (𝑇)−0.414 

 
Parâmetros 

Custos de 
capital ($) 

Custos operacionais 
($/st) 

Mão-de-obra 405 (𝑇)0.890 21.5(𝑇)−0.379 

Equipamento (escavadoras, 
carregadoras e camiões) 

 

2,070 (𝑇)0.913 

 

0.840 (𝑇)−0.128 

Aço 36.7 (𝑇)0.955 0.022(𝑇)0.0 

Fuel 22.3 (𝑇)0.978 0.406(𝑇)−0.103 

Lubrificante 10.1 (𝑇)0.936 0.084(𝑇)−0.065 

Explosivos 30.2 (𝑇)0.941 0.147(𝑇)0.0 

Pneus 0.590 (𝑇)1.228 0.00015(𝑇)0.546 

Material de construção 51.8 (𝑇)0.965 0.034 (𝑇)0.0 

Salário 128 (𝑇)0.919 0.028 (𝑇)0.0 

Custos totais 2,670 (𝑇)0.917 5.14 (𝑇)−0.148 
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Figura 10- (A) Custos de capital para o dólar de 1989, (B) Custos operacionais adaptado de Camm (1991). 

2.5.3.3 Fator de transporte (Haulage Adjustment Factor) 

Os fatores de transporte foram desenvolvidos para variações na distância de transporte. Para calcular 

este fator, todos os parâmetros foram estimados, usando uma relação (stripping /ratio SR-1:1) e uma 

tonelada de 2,225 st/BCY (1.357 st/LCY). A geometria da corta idealizada é um cone circular direito.  

As relações aplicadas foram estimadas pelas seguintes equações: 

 r1= 0.6 h 

 

(2.6) 

 r2= 1.6 h 

 

(2.7) 

 V= (1/3) 𝜋 ℎ (𝑟1
2 𝑟2

2+𝑟1𝑟2) 

 

(2.8) 

Onde: 𝐫𝟏- raio da base inferior, 𝐫𝟐- raio da base superior, V- volume do cone (mina), h- altura do cone 

(ou profundidade da mina). 

A distância da superfície da base cujo raio é r1, para o centróide é dado pela Figura 11. 
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Figura 11-  Geometria da corta em forma de cone circular direito adaptado de Camm (1991) 

 
n= 

h (r1
2 +2r1r2 +3r2

2 

4 (r1
2 +r1r2 +r2 

2 )
 

 

(2.9) 

Onde: n- distância da base da mina até ao centróide, h- altura do cone (ou profundidade da mina), 𝐫𝟏- 

raio da base inferior, 𝐫𝟐- raio da base superior, V- volume do cone. 

A profundidade da mina (profundidade do centróide) menos a distância até ao centróide a partir da base 

é calculada da seguinte forma: 

 Profundidade para o centróide = h - n 

 

(2.10) 

A distância de transporte do centróide para a extremidade do poço, assumindo que a inclinação da via 

de transporte é de 8% (4,574 °) é apresentada na (Figura 12). 

 
Figura 12- inclinação das vias de transporte adaptado de (Camm, 1991) 

 

A distância de transporte é uma das principais variáveis numa mina a céu aberto que afeta os custos. 

A relação entre as distâncias de transporte e os custos totais, podem ser estimadas utilizando as 

(equações 2.11 e 2.12). 

 Transporte de estéril = profundidade do centro / sen 4,574 ° 

 

(2.11) 

 Transporte de minério = (distância de transporte de estéril) + 2,500 ft 

 

 

(2.12) 

Convém ressaltar que valor de 2,500 ft, corresponde a distância do ponto de carga até o ponto de 

descarga. As variações nos custos são refletidas nos fatores de transporte na Tabela 13 e 14. O 

primeiro passo na aplicação deste fator, é determinar a distância média de transporte utilizada para o 

modelo de custo. Esta distância média de transporte é calculada utilizando a equação 2.13 e 2.14, com 

base nas suposições das equações 2.11 e 2.12.  
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Sendo assim, para minas a céu aberto com uma produtividade de 500- 20.000 (st) de minério+estéril, 

a distância média de transporte (minério + estéril) (ft) é dada pela equação: 

 Hd= 347 × (T)0,260 

 

(2.13) 

Para minas a céu aberto, com uma produtividade de 20.000-200.000 (st), a distância média de 

transporte (minério + estéril) (ft) é dada pela equação: 

 Hd= 145 × (T)0,357 

 

(2.14) 

Se a distância média de transporte for menor que a distância estimada no modelo (2500 ft), deverão 

ser utilizadas as equações de custos de capital e operacionais sem ajuste das (Tabela 11 e 12).  

Para estimações onde a distância média de transporte é maior do que a estimada no modelo use as 

equações 2.8 e 2.9, aplicando os fatores de transporte da Tabela 15 e 16.  

Tabela 15- Minas de produção média (1,000- 20,000) + fator de transporte (Camm,1991) 

       f= distância média de transporte (ft) 

Tabela 16- Minas de produção máxima (20,000-200,000 st/d) + fator de transporte (Camm, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros  Custos de capital + fator de 
transporte ($) 

Custos operacionais 
($/st) 

Mão-de-obra 30,100 (𝑇)0.443 + 13,700 (f/100) 213 (𝑇)−0.610 + 0.009 (f/1000) 

Equipamentos 
(escavadoras, 
carregadoras e camiões) 

 

121, 000 (𝑇)0.516 + 344,000 (f/1000) 

 

0.513 (𝑇)−0.072+ 0.003 (f/1000) 

Aço 2,930 (𝑇)0.525 + 1,400 (f/1000) 0.110 (𝑇)−0.149 

Fuel 262 (𝑇)0.721 + 9,000 (f/1000) 0.704 (𝑇)−0.159 + 0.003 (f/1000) 

Lubrificante 50-6 (𝑇)0.762 + 2,600 (f/1000) 0.144 (𝑇)−0.110 + 0.001 (f/1000) 

Explosivos 24.0 (𝑇)0.963 0.221 (𝑇)−0.040 

Pneus 16.5 (𝑇)0.904 + 1,200 (f/1000) 0.509(𝑇)−0.251 + 0.003 (f/1000) 

Material de construção 8,210 (𝑇)0.470 + 25,200 (f/1000) 0.049 (𝑇)−0.037 

Salário 7,630 (𝑇)0.520+ 22,300 (f/1000) 0.069 (𝑇)−0.084 

Custo total 160,000  (𝑇)0.515 + 419,400 (f/1000) 71.0 (𝑇)−0.414+ 0.020 (f/1000) 

Parâmetros  Custos de capital + Fator de 
transporte ($) 

Custos operacionais  
($/st) 

Mão-de-obra 405 (𝑇)0.890 + 43,400 + (f/1000) 21.5(𝑇)−0.379 + 0.011 (f/1000) 

Equipamentos 
(escavadoras, 
carregadoras e camiões) 

 

2,070 (𝑇)0.913 + 527,000 (f/1000) 

 

0,840(𝑇)−0.128 + 0.004 (f/1000) 

Aço 36.7 (𝑇)0.955 + 2,100 (f/1000) 0,022(𝑇)0.0 

Fuel 22.3 (𝑇)0.978 + 25,300 (f/1000) 0,406(𝑇)−0.103 + 0.004 (f/1000) 

Lubrificante 10.1 (𝑇)0.936 + 7,300 (f/1000) 0,084(𝑇)−0.065 + 0.001 (f/1000) 

Explosivos 30.2 (𝑇)0.941 0.147(𝑇)0.0 

Pneus 0.590 (𝑇)1.228 + 10,000 (f/1000) 0.00015(𝑇)−0.546+0.004(f/1000) 

Material de construção 51.8 (𝑇)0.965 + 53,900 (f/1000) 0.034 (𝑇)0.0 

Salário 128 (𝑇)0.919 + 35,600 (f/1000) 0.028 (𝑇)0.0 

Custo total 2,670 (𝑇)0.917 + 704,600 (f/1000) 5.14 (𝑇)−0.148 + 0.024 (f/1000) 
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2.5.4 Contributo de Shinobe (1997) 

As equações de O'Hara para os custos de capital, também foram atualizadas por Shinobe (1997), na 

sua tese de mestrado “Economic of Underground Conversion in an Operating Limestone Mine”. A tese 

aborda sobre a avaliação económica e o tempo de conversão de uma mina subterrânea para uma 

pedreira de agregados de calcário, para tal, foi desenvolvido um software que se baseia na estimação 

de custos de capital necessários para aquisições e substituições de equipamentos futuros, para ambas 

alternativas (céu aberto e subterrâneo), bem como a estimação de custos operacionais a longo prazo. 

A estimação de custos a céu aberto e subterrâneo podem ser inseridas diretamente ou estimadas 

usando as equações de estimação de custos de OꞌHara e Suboleski. O software determina o perfil de 

custo de cada alternativa, e compara os valores equivalentes em intervalos anuais ao longo de um 

período de análise pré-determinado, e relata o tempo ideal para a conversão. 

 Os custos de capital anual, são estimados com base nas informações fornecidas pelo usuário, no que 

se refere aos equipamentos (brocas, pás carregadoras e camiões) e no planeamento a longo prazo. 

 O plano de lavra produz informação relacionada com a quantidade diária de material (minério e estéril) 

que deve ser extraído, que através do uso das equações de OꞌHara e Suboleski, permite a previsão 

dos requisitos dos equipamentos. 

Para estimar os custos de capital foram considerados 5 dias de trabalho/ semana, 250 dias/ano e dois 

turnos por dia de 8 horas. As equações atualizadas de OꞌHara e Suboleski, segundo Shinobe (1997) 

para os custos de capital encontram-se nas equações apresentadas abaixo. 

Perfuração 

 Cef = Nf 20000 𝑑18 (2.15) 

Onde: Cef- custos de capital de furação, Nf- número de perfuradoras, d- diâmetro do furo (polegadas). 

Os custos incluem uma margem de 25% para perfuração e acessórios. 

Carga 

 
Np = 0.011 

(T)

s

0,8
 

 

(2.16) 

 

 S=0,13 T0,4 (2.17) 

Onde: Np- número de pás carregadoras, S- capacidade da escavadora (yd3), T- tonelada diária de 

minério+estéril (st). 

Os custos de capital para os equipamentos de carga dependem principalmente do número de pás 

carregadoras e do tamanho do balde. O custo do equipamento de carga é dado pela equação 2.18. 
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Ccp= Np 510000 S0,8 (2.18) 

Onde: Ccp- custos de capital de carga (pá carregadora). 

Transporte 

O número total de camiões necessários para uma frota, é dado pela equação 2.19. 

 

 

Nc= 0,25 (
𝑇0,8

𝑡
) 

 

(2.19) 

 

 

 

t = 8 𝑆1,1 

 

 

(2.20) 

Onde: t-  capacidade do camião. 

Os custos de capital de transporte são dados pela equação 2.21. 

 

 

 Cct= Nc 20400 𝑡0,9 

 

(2.21) 

Onde: Cct- custos de capital de transporte 

2.5.5 Modelo de estimação Mular (1998) 

 O modelo de Mular (1998) é efetivamente um manual para estimar os custos nas minas a céu aberto, 

minas subterrâneas e equipamentos de processamento de minério, estimar as despesas de capital e 

contribuir na estimação de custos em projetos mineiros.  

O manual incorpora equipamentos e seções adicionais, que tratam da economia mineral e técnicas de 

avaliação de projetos, sendo analisado por métodos estatísticos. Deve-se enfatizar, que os custos 

estimados neste modelo não são custos exatos.  

Os custos de capital são estimados por métodos de relação ou método de custo de consumo 

desenvolvidos e atualizados por O'Hara e outros autores. As equações do modelo foram desenvolvidas 

com base numa estimação não linear representada pela equação: 

 Preço= a Tx 

 

(2.22) 

Onde: T- produção diária da mina, a e x, são constantes determinadas para ajustar os preços. 

OꞌHara e Suboleski (1992) enfatiza que uma estimação mais precisa dos custos de capital é obtida 

julgando a influência de condições específicas exclusivas para uma determinada mina. Para as minas 

a céu aberto, os custos de capital foram distribuídos da seguinte forma: 

 Preparação do local e das vias de acesso; 

 Custos de decapagem; 

 Dimensionamento e custos de equipamentos; 

 Manutenção das instalações; 
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 Fornecimento de energia elétrica / distribuição e abastecimento de água na lavaria, serviços 

gerais da fábrica, estrada de acesso as vias principais; 

 Estudo de viabilidade, planeamento; 

 Supervisão do projeto, gestão de contratos, instalações de construção geral incluindo custos 

de acampamento; 

 Administração, contabilidade, pré-produção e emprego do pessoal. 

Os custos de capital encontram-se resumidos na Tabela 17. 

Tabela 17- Resumo de custos de capital em minas a céu aberto adaptado de OꞌHara e Suboleski, segundo Mular 

(1998)  

 

Onde: To- toneladas de camada de cobertura, t- capacidade dos camiões (tons), S- capacidade da 

escavadora (yd3), T- tonelada diária de minério+estéril (st). 

2.5.6 Contributo de Bagherpour (2007) 

As equações de custos de capital de OꞌHara e Suboleski (1992), foram atualizadas por Bagherpour 

(2007), para as operações de carga e transporte, na sua tese de doutoramento “Technical and 

economical optimization of surface mining processes – Development of a data base and a program 

Structure for the computer-based Selection and dimensioning of Equipment surface mining operations”. 

 
Conceito 

Parâmetro  
de custo 

Intervalo  
de valores 

Equações  
de custos ($1980) 

 
Observações 

 
 

1.Condicionamento 
 da area, planta e  

acessos 

 
 
T= tons/dia de 

estéril e minério 

 
 

103- 105 

 

𝐶11= 4346 𝑇0,5 
 
 

𝐶12= 10866 𝑇0,5 

 

Topografia suave, 
pouco arborizada 

 
Topografia acidentada 

muito arborizada 

 
2. Desmonte prévio 

  
𝑇𝑜= toneladas 

de recobrimento 

 
104- 107 

 

𝐶21= 1739 𝑇𝑜0,5 

 

𝐶22= 18471 𝑇𝑜0,5 

 

Camada de cobertura 
(solo) 

 
Camada de cobertura 

(rocha) 

 
3.Equipamentos 

mineiros 

S=0,13 𝑇0,4 

Ne= 0,007 
𝑇

𝑠

0,8
 

 
4-15 

 
𝐶31= 499813 Ne 

𝑆0,73 

 
Ne- Número de 

escavadoras 

   

t = 8 𝑆1,1 

Nc= 0,2 𝑇0,8/t 

 
 
 

35-150 

 
 

𝐶32= 19558 Ne 𝑡0,5 

 
𝐶33=1134575 Ne 

𝑆0,73 𝑇0,2 
 

 
Nc-Número de camiões 

 
Equipamentos de 

perfuração 

4. Instalações de 
manutenção 

T= tons/dia de 
estéril e minério 

(st) 

 

103- 105 

 

 𝐶4= 325964 𝑇0,3 
 

Incluindo equipamentos 
e manutenção 
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Os custos operacionais nas minas a céu aberto podem ser influenciados pelo tamanho dos 

equipamentos de perfuração, pás carregadoras e camiões, que por sua vez dependem das toneladas 

diárias de minério e estéril (Bagherpour, 2007). 

Os custos operacionais diários foram estimados com base na Tabela 9 do modelo de OꞌHara e 

Suboleski, apenas foram a atualizados os custos de capital paras as operações de carga e transporte. 

Todas equações foram estimadas com base no dólar de 1988. 

 

 

Ccp= Np 499813 𝑆0,73 (2.23) 

 

 

Cct= Nc 19558 𝑡0,85 (2.24) 

Onde: Ccp- custos de capital de carga (pá carregadora), Cct- custos de capital de transporte com 

camiões.  

Neste contributo, podemos utilizar como exemplo a estimação dos custos operacionais para uma 

escavadora de roda de balde (bucket wheel excavators), onde os custos operacionais apresentam três 

seções (materiais, custos de mão-de-obra e os custos operacionais dos equipamentos). A produção 

diária pode ser estimada pelas seguintes das equações: 

 

 

𝒀𝒔= 0,058 𝑋0.859 * A (2.25) 

 

 

𝒀𝒆= 0,212 𝑋0.681 * A (2.26) 

 

 

𝒀𝒍= 7,414 𝑋0.556 * A (2.27) 

Onde: x é a produção diária da mina, A é a taxa de índice de custo do ano de 1984, Ys, Ye e Y1 são 

respetivamente os custos de consumo diário de energia, custos operacionais dos equipamentos 

(incluindo 100 % de reparação das peças e materiais) e custos diários de mão-de-obra.  

Os custos operacionais podem ser estimados segundo o gráfico da Figura 13. É importante referir que, 

o autor estimou os custos com base nos dados de OꞌHara e Suboleski, e a mina em estudo apresenta 

um sistema de exploração de arranque e transporte contínuo (as unidades de transporte são acionadas 

por motores elétricos). 
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Figura 13- custos operacionais para uma escavadora de roda de balde com base na produção diária adaptado 

de Bagherpour (2007) 

2.5.7 Método de custo detalhado de Jimeno et al. (1997) 

A estimação detalhada serve como guia para a aquisição das máquinas, assim como elemento de 

controle e referência durante o desenvolvimento e construção do projeto. Cada elemento de custo 

(inicial ou operacional) deve estar discriminado (pagamento de mão-de-obra, aquisição de materiais, 

de equipamentos, pagamento de serviços, entre outros). 

Este método é o mais detalhado, pois tem por base a engenharia em detalhe, fluxos dos processos de 

produção e beneficiamento, listas de equipamentos em que aparecem as especificações, modelos e 

quantidades. Para isto, é necessário que já se tenham feito as negociações com os fabricantes e 

distribuidores para a obtenção de informações mais próximas da realidade. 

Este procedimento é lento e muito trabalhoso, mas constitui um método seguro para estimar os custos 

operacionais de um projeto. Sendo, aconselhável utilizar a estimação detalhada quando o projeto está 

a ser executado, pois ajuda a determinar a ordem em que as tarefas devem ser executadas. 
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 3. Caracterização da Pedreira de Viana 

Por questões de confidencialidade não foi citado o nome da empresa. Optou-se por escolher um nome 

fictício.  

3.1 Localização da Pedreira de Viana 

A pedreira encontra-se localizada ao nordeste da cidade de Luanda, cerca de 12 km do centro da 

cidade, como nos mostra a Figura 14. A pedreira é limitada a norte pelas construções das populações, 

a oeste pela faixa marítima, a sul pelas instalações fabris e a leste pelas instalações militares, ocupando 

67 hectares de superfície.  

 

Figura 14 -Localização da pedreira de Viana (Google earth, 2013) 

 

3.2 Produção da Pedreira 

A pedreira foi desenvolvida a céu aberto em degraus descendentes, a exploração é feita por bancadas, 

de forma a manter disponível os diferentes tipos de calcários e argilas existentes, para facilitar a 

atividade do laboratório na gestão da mistura da matéria-prima no parque de armazenamento. Por 

razões operacionais a altura da bancada encontra-se no intervalo de 6-12 m, com uma largura de 32 

m. 

A pedreira de Viana tem como objetivo produzir matérias-primas com qualidade adequada para 

produção de clínquer e cimento. As matérias-primas exploradas são o calcário, areia e argila. 

A pedreira trabalha com dois turnos por dia de 12 horas, com 10 horas produtivas e 2 horas para 

manutenção dos equipamentos, totalizando 20 horas de trabalho/dia. Atendendo as paragens diárias 
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devido as condições climáticas, em um ano a pedreira trabalha 355 dias. Foi definido um tempo de vida 

de 46 anos para esta pedreira, o que equivale a uma produção diária: 

 Pdiária= 3000 t/dia 

 

(3.1) 

E uma produção anual de: 

 Panual= 3000 × 355=1065000t 

 

(3.2) 

 

Os dados da produção da pedreira e dos equipamentos encontram-se na Tabela 18. 

Tabela 18- Dados operacionais da pedreira de Viana  

Dados da produção da pedreira de Viana  

Horas de trabalho por ano  7100 

Produção diária da pedreira (t) 3000 

Produção anual da pedreira (t) 1065000  

Produção horária da escavadora (m3/h) 181,62 

Tamanho do balde das escavadoras (m3) 2,4  

Número de escavadoras 2 

Produção horária da carregadora (m3/h) 220  

Tamanho do balde da carregadora (m3) 2,7  

Número de carregadoras 2 

Capacidade do camião (m3) 14,3 

Número de camiões 7 

Produção horária do camião (m3/h) 110  

 

3.3 Ciclo de Operações Unitárias da Pedreira de Viana 

O ciclo de operações unitárias de uma mina ou pedreira a céu aberto consiste no somatório das 

operações desde a perfuração, desmonte, carga e transporte, passando pela fragmentação do material, 

terminando na expedição. No entanto, para se tornar num ciclo lucrativo, necessita de uma busca 

intensa e diária pela otimização de cada etapa (Pernia Llera, 1987). Este ciclo compreende também as 

operações auxiliares cujo objetivo é fazer com que se cumpram com maior eficiência as operações 

principais. O ciclo de operações da pedreira de Viana, compreende uma sucessão clássica de 

atividades desde o método de desmonte, até ao carregamento e transporte da matéria-prima para 

britagem (Figura 15). 
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Figura 15- Fluxograma de atividades da pedreira em estudo 

3.3.1 Método de desmonte 

O desmonte é realizado com auxílio de escavadoras que funcionam como equipamento de arranque e 

carga, isto é, a escavadora acaba por realizar o desmonte e carregar o camião e as pás carregadoras 

funcionam como equipamentos auxiliares (Figura 16). 

 

Figura 16-Desmonte das bancadas 

3.3.2 Sistema de carga e transporte 

A pedreira apresenta um sistema de exploração descontínuo, e segundo a classificação de Jimeno et 

al. (1991), para este sistema de exploração existem duas unidades independentes de carga e 

transporte: 

 Arranque e carga- Escavadoras/pás carregadoras; 

  Transporte e descarga- Dumper’s. 
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Figura 17- Sistema de carga e transporte da pedreira  

É importante referir que os equipamentos utilizados na pedreira de Viana, são fornecidos por uma 

empresa prestadora de serviço, de forma a proteger a fonte de informação, optou-se por considerar 

modelos equivalentes aos da pedreira. 

A justificação para escolha dos equipamentos de carga e transporte consiste numa conjugação ideal 

de sistemas de exploração, garantindo maior vantagem em termos de produtividade.  

Para as operações de carga, optou-se por uma escavadora hidráulica modelo 336 DL, e uma pá 

carregadora 962 H (Figura 18). 

 

Figura 18- Escavadora 336 DL e Pá carregadora 962 H (Caterpillar Performance Handbook 40, 2010) 

Convém ressaltar, que a equação para calcular a produção horária da escavadora é semelhante para 

as pás carregadoras, diferindo apenas nos parâmetros (H- fator de correção por altura da carga e A- 

fator de giro da escavadora) (Jimeno et al., 1994). 

A produção horária é dada pela seguinte expressão: 
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 P= 
60×C×E×F×H×A

Tc
 

 

(3.3) 

Onde: P- produção horária (m3/h), C- capacidade do balde (m3), E- fator de eficiência, F- fator de 

enchimento do balde, H- fator de correção da altura da pilha de material, A- fator de correção devido 

ao ângulo de giro, TC- Tempo de ciclo de uma pazada (min). 

Os fatores de correção (H) para diferentes alturas, expressas como uma percentagem da altura ótima 

encontram-se na (Tabela 19). 

Tabela 19- Fatores de correção para altura do balde da escavadora (Jimeno et al., 1994) 

 

 

 

O fator de giro (A) é de grande importância porque o tempo médio do ciclo de uma escavadora depende 

do ângulo de giro, que geralmente é de 90° (Tabela 20). 

Tabela 20- Fator de ângulo de giro da escavadora (Jimeno et al., 1994) 

Ângulo de giro 

° 45 60 75 90 120 150 180 

Fator de giro 

A 1,19 1,11 1,05 1 0,91 0,83 0,77 

  

Sabendo que: 

 C- Capacidade do balde da escavadora (2,2 m3); 

E- Fator de eficiência (0,8); 

F- Fator de enchimento (0,9); 

 H- Fator de correção para diferentes alturas (0,91), 

A-Fator de giro (0,77);  

Tc-Tempo de ciclo, considerando que o calcário apresenta escavabilidade média (0,40). Podemos 

calcular a produção horária, através da equação 3.4: 

 P= 
60×2,4×0,8×0,9×0,91×0,77

0,40
 = 181,62 m3/h 

 

(3.4) 

Sabendo que: 

Parâmetros Quantidades 

% de altura ótima 40 
60 

60 
140 

80 
120 

100 

Fator de correção H 0,8 0,9 0,98 1,00 
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 Capacidade da pá carregadora (2,7 m3); 

 Para pás carregadoras o fator de correção da altura da pilha de material (H=1); 

 Fator de correção devido ao ângulo de giro (A=1); 

Para escavabilidade média o fator de enchimento (F=0,85); 

 Fator de eficiência (E=0,8). Podemos calcular a produção horária, pela equação 3.5. 

 P= 
60×2,7×0,8×0,85×1×1

0,50
 = 220,32 m3/h 

 

(3.5) 

O tempo de ciclo foi definido a partir da (Tabela 21), para uma pá de rodas, assumindo que o calcário 

tem uma escavabilidade média, o tamanho do balde da pá carregadora é menor 3 m3, o tempo de ciclo 

(TC =0,50) (assinalado amarelo). 

Tabela 21- Tempo de ciclo dos equipamentos de carga (Jimeno et al., 1994) 

 

Optou-se pela dumper 725C, que é um equipamento adequado para as escavadoras hidráulicas 336 

DL e pás carregadoras de rodas 962 H modelo da Caterpillar. A produção horária foi calculada através 

da expressão: 

 P= 
60×14,3

7,8
 = 110  m3/h 

 

(3.6) 

Onde: P- produção horária do camião, Cv- capacidade do camião (m3/h), Tc- tempo de ciclo (min). 
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Figura 19- Dumper 725 C (Caterpillar Performance Handbook 40, 2010) 

O tempo de ciclo da frota de camiões é obtido através da expressão: 

 TC = tcarga+ tida + tdescarga+ tvolta 

 

 

(3.7) 

Onde: Tc- tempo de ciclo do camião (min), tc- tempo de carga, 𝒕𝒊- tempo de ida (do local de carga até 

ao local de descarga), td- tempo de descarga, tv- tempo de volta (do local de descarga até ao local de 

carga). 

A distância média desde as bancadas de produção até o ponto de descarga é cerca de 1500 m. 

 1500 m- ida;  

 1500m- volta. 

É ainda importante referir que para haver um equilíbrio entre pá carregadora e o camião, o número de 

pazadas ótimo é 5. O número de pazadas necessários para pá carregar o camião pode ser calculado: 

N = (capacidade da caixa do camião) / (capacidade do balde da pá)  

N = 14,3 / 2,7= 5,29 (adota-se um número inteiro) = 5. 

O tempo de carga é estimado através do tempo que a pá carregadora demora a fazer a carga pelo 

número de pazadas: 

TC = 0,50 × 5 = 2,5 min 

Admitiu-se que o tempo de descarga (onde também se incluem os tempos de manobra) seria de 1,3 

minuto. 
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O tempo de ida do camião foi determinado através dos catálogos disponibilizados1. Para calcular o 

tempo de ida é necessário conhecer a resistência ao rolamento, a resistência ao pendente, a distância 

percorrida e o facto do camião de viajar carregado ou vazio. Foi considerado uma resistência total de 

4%. 

Tabela 22-Tempo de ciclo do camião para uma distância média de 1500 metros 

 

 

 

Foi calculado o factor de acoplamento (FA), para determinar o número de equipamentos de transporte 

que esta associado a cada pá carregadora, que em frotas otimizadas deverá ser igual a 1. É dado pela 

seguinte expressão: 

 FA =
N ×P×t

n ×T
 = 1 

 

 

(3.8) 

   

Onde: N- número total de camiões, n- número total de pás carregadoras, P- número de pazadas, 

necessárias para encher um camião, t- tempo de ciclo da pá carregadora (min), T- tempo de ciclo do 

camião (min). 

Onde: Fa= 1, fator de acoplamento perfeito; Fa ˂ 1, excesso de capacidade de carga, portanto, a 

eficiência de transporte é de 100% e a de carga será menor; Fa ˃ 1, eficiência de carga é de 100 % e 

a de transporte será menor. 

FA= 
N ×P×t

n ×T
 = 

7 ×5×0,50

2 ×9,1
 = 0,96 

Com um FA= 0,96, os números de equipamentos de transporte estão otimizados, isto é a eficiência de 

transporte é de 100 % e a de carga não. 

3.4 Britagem 

Após extração da pedreira, o calcário desmontado apresenta-se em blocos de dimensão máxima 300 

mm. Os blocos são transportados, da frente de trabalho até a zona de britagem, em camiões e 

colocados diretamente na alimentação do britador, onde o produto final da britadeira apresenta calibre 

de 40 mm (Tabela 23). 

 

                                                      

1 Ver anexo I 

Tempo 
de ciclo 

Carga (min) Ida 
carregado 

(min) 

Descarga Volta 
vazio 

Total 
min 

 
2,5 3 1,3 2,3 9,1 
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Tabela 23- Variáveis operacionais da britadeira 

Variáveis operacionais Dados 

Minério Calcário 

Capacidade Horária (t/h) 380  

Dimensão máxima (mm) 300 

Dimensão máxima da descarga (mm) 40  

Razão de Redução 7,5 

Consumo energético (Kwh/t) 0,077  

Potência do motor (Kw) 29,32  

 

3.5 Plano de Gestão Ambiental da Pedreira 

A implementação de uma indústria extrativa numa determinada área implica, invariavelmente, 

alterações mais ou menos significativas no seu meio ambiente. A deterioração do ecossistema 

existente resulta aliás diretamente da normal exploração da pedreira e está associada as várias 

alterações introduzidas nas diversas componentes ambientais mais visíveis, dos quais se destacam: a 

ocupação do solo, a flora e vegetação, a topografia e a circulação das águas superficiais (Visa, 2010). 

Como forma de minimizar o impacte produzido na pedreira nas zonas durante e após o abandono das 

áreas exploradas é necessário realizar uma recuperação das zonas a vários níveis: flora (indiretamente 

a fauna), cursos de água e paisagem, para que este processo decorra da melhor forma possível, foi 

elaborado um plano de gestão ambiental, onde foram incluídas todas as fases de recuperação da 

exploração, bem como as medidas a tomar em cada fase. 

Na pedreira em estudo, o estéril removido é prioritariamente utilizado no combate das ravinas ou na 

reposição de solos após processo de exploração de um dado bloco ou ainda em alguns casos, na 

reparação e manutenção de estradas. 

O plano de gestão ambiental propõe que no final da exploração de um dado bloco, sempre que se 

atingir níveis inferiores ao da água do mar, deverão ser repostos os solos para que se retomem as 

cotas previstas para a fase de reflorestação. Para a reposição dos solos utiliza-se o estéril que se 

encontra mais próximo da área a recobrir.  Depois da reposição dos solos conforme descrito acima, as 

respetivas áreas serão objeto de ações de reflorestação (Figura 20). 
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Figura 20- (C) Proposta de reposição de solos, (D) Reflorestação prevista para as áreas de reposição de solos  

A formação de ravinas, tem sido um dos principais inconvenientes nas áreas ao redor da pedreira, de 

forma a minimizar este impacte foram depositados solos para contenção. O plano de ação no combate 

as ravinas consistem nos seguintes passos: 

 Descarga diária e contínua de estéril, para regularizar a superfície da encosta que será 

posteriormente atingida pela reflorestação. A Figura 21, mostra o aspecto atual da encosta; 

 O plano prevê a manutenção permanente da encosta com intervenções de maior envergadura 

após quedas de chuvas. 

 

Figura 21- Novo aspeto da encosta após reposição de solos para minimizar o efeito das ravinas  

Também foram estudadas formas de reaproveitamento das águas residuais da fábrica, com o objetivo 

de: 

 Recolher as águas da nascente, numa bacia que tem aspeto de um lago natural para 

proporcionar um habitat confortável para a fauna existente (aves marinhas, galinhas, corvos 

etc.). Esta bacia servirá para a irrigação da área reflorestada e tratamento das águas residuais 

da fábrica, permitindo a recuperação e separação por decantação da água e os outros 
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constituintes, e não só, existem sistemas para condicionar e guardar todos os resíduos 

líquidos.  

 

Figura 22- Lago para o reaproveitamento das águas  

Como a pedreira encontra-se junto ao mar, as praias merecem uma atenção especial, sendo incluída 

no plano de gestão ambiental da pedreira. A primeira a ser praia recuperada, encontra-se na Figura 23. 

 

Figura 23- Aspeto atual da praia em direcção do stock de gesso importado 

Por critério de nível de poluição a segunda praia a ser recuperada, encontra-se junto a entrada para a 

ponte do cais, beneficiando de ações de proteção e manutenção que estão divididas em: 

 Limpeza geral das areias; 

 Alargamento da praia depositando areia branca; 

 Plantação de palmeiras ao longo da praia; 

 As águas residuais que passavam nesta praia, são atualmente aproveitadas para regar as 

plantas (Figura 24). 
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Figura 24- Futuro aspeto da praia junto aos cais 
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4. Estimação Detalhada de Custos Operacionais  

A estimação detalhada de custos é um exercício de alguma dificuldade, uma vez que os valores 

estimados podem variar amplamente devido a vários fatores: o tipo de trabalho, o tempo de vida útil do 

equipamento, preços locais de combustível, mão-de-obra, custos de manutenção e reparação, taxas 

de juro, etc.  

A estimação detalhada de custos foi realizada segundo Jimeno et al. (1997), Caterpillar Performance 

Handbook (2015) e IGME (1995), em função das características dos equipamentos, das condições de 

organização do trabalho, etc. 

Para o calcular os custos operacionais, foram considerados os seguintes parâmetros: 

 Combustível; 

 Pneus; 

 Custos com consumíveis (lubrificantes, massas e filtros) 

 Custo de manutenção óleos, filtros, etc.; 

 Reparações. 

4.1 Cálculo dos Custos com Materiais Consumíveis (Lubrificantes, massas, filtros, etc) 

O cálculo de custos com os materiais consumíveis foi estimado com base numa percentagem do custo 

com combustível hora (Tabela 24). 

Tabela 24- Custos com consumíveis (IGME, 1995) 

 

 

Os custos com combustíveis foram calculados em função do consumo por hora de trabalho do 

equipamento e o preço do gasóleo. 

O custo hora dos pneus pode ser calculado segundo os gráficos da Figura 25, considerando que o 

custo hora dos pneus depende do número de horas de vida de um pneu (que depende do tipo de 

trabalho a ser realizado pelo equipamento). 

Equipamento Custo em função do combustível 

Pa carregadora 15-20 % 

Dumper 10-15 % 
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Figura 25- (A) Tempo de vida dos pneus para um Dumper, (B) Tempo de vida dos pneus para uma Pa 

Carregadora, (Ashley, 2015) 

Os gráficos encontram-se agrupados nas seguintes zonas de aplicação:  

 Zona de aplicação C, corresponde a um tipo de utilização em que os pneus são danificados 

com danos não reparáveis, devido a cortes em rocha, impactos ou sobrecarga contínua; 

 Zona de aplicação B, corresponde a uma utilização em que alguns dos pneus sofrem 

desgaste devido a utilização, e outros aspectos referidos na zona C.  

 Zona de aplicação A, corresponde a uma utilização em que os pneus sofrem um desgaste 

normal devido a utilização. 

4.2 Cálculo de Custos de Reparação dos Equipamentos 

Uma forma expedita para calcular os custos de reparação, consiste em arranjar um factor de reparação 

dos equipamentos de acordo as condições de trabalho (Tabela 25). 

Tabela 25-Fator de reparação dos equipamentos para pás carregadoras e dumper’s (IGME, 1995) 

Equipamento Fator de reparação 

Pá carregadora 60 % 

Dumper 90 % 

 

Os custos de reparação são calculados pela expressão: 

 Creparação= 
(Preço de aquisição − valor pneus) × factor de reparação

Horas de vida
 (3.9) 
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4.3. Estimação detalhada de custos operacionais para pá carregadora 

Os dados da Tabela 26 e 27, foram estimados teoricamente. É importante salientar que os valores 

calculados podem diferir dos valores reais. 

Tabela 26- Custos referentes a aquisição da pá carregadora (962 H) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27- Custos por hora da pá carregadora (962 H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados do Equipamento 

  
Valores estimados 

 
Preço de aquisição (€) 

 
500.000,00 

 
Preço dos pneus (conjunto) 

(€) 

 
33.500,00 

 
Valor residual do 
equipamento (€) 

(20% do preço de aquisição) 

 
 

100.000,00 

 
Vida útil (anos) 

 
10 

 
Horas de trabalho (ano) 

 
4912 

 
Custos operacionais do equipamento 

 

Valores estimados 
 

 
 

Custo com combustível (€/h) 
(consumo:10 l/h, preço de combustível :1,5 

€/l) 
 

 
 
 

10*1,5=15  

 
Custo com consumíveis (€/h) 

(lubrificantes, filtros, etc.) 
15 % dos custos com combustíveis 

 

 
 
 

15*0,15= 2,25 

 
Pneus (€/h) 

Tempo de vida do pneu 2000 h 

 
 

50.000,00/2000=25 

 
Custo de reparação (€/h) 
(fator de reparação 60%) 

 
 

2,7 

 
Custos operador (€/h) 

 

 
10 

 
 Custos operacionais de carga (€/h) 

 
55 

Custos operacionais de carga por pá (€/t) 
55*20/3000 

0,37 

Custos operacionais carga para 2 pás 
carregadoras (€/t) 

0.74 
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4.4 Estimação detalhada de custos operacionais de dumpers 

Foram utilizados os mesmos procedimentos para calcular os custos hora para dumper (725 C), 

conforme na Tabela 28 e 29. 

Tabela 28- Custos referentes a aquisição da dumper (725 C) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29- Custos por hora da dumper (725 C) 

 

 

 

 

Dados do Equipamento Valores 
estimados 

 
Preço de aquisição (€) 

 
700.000,00  

 

 
Preço dos pneus (conjunto) (€) 

 
54.000,00  

 

 
Valor residual do equipamento 

(€) 
(20 % do preço de aquisição) 

 
140.000,00  

 

 
Vida útil (anos) 

 
12 

  
Horas de trabalho (ano) 

 
4050 

 
Custos operacionais do equipamento 

 
Valores estimados 

 
Custo com combustível (€/h) 

(consumo:18 l/h, preço de combustível :1,5 
€/l) 

 

 
 

18*1,5=27  

 
Custo com consumíveis (€/h) 

(lubrificantes, filtros, etc.) 
15 % dos custos com combustíveis 

 

 
 

27*0,15= 4,05 

 
Pneus (€/h) 

Tempo de vida do pneu 3000 h 

 
54.000,00/3000=18 

 
Custo de reparação (€/h) 
(fator de reparação 90%) 

 
5,81 

 
Custo operador (€/h) 

 

 
10 

 
Custos operacionais de transporte (€/h) 

 

 
65 

Custos operacionais de transporte (€/t) por 
camião 

65*20/3000 
 

0.43 

Custos operacionais de transporte para frota 
de 7 camiões (€/t) 

3 
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 5. Aplicação das Metodologias Expeditas para Estimação de Custos Operacionais 

Neste capítulo são aplicados os modelos expeditos descritos nas secções (2.5.1 e 2.5.3). Os resultados 

são apresentados em forma de gráficos. 

Os custos operacionais foram calculados com base na produção diária da pedreira em estudo, 

conforme descrito anteriormente na metodologia. 

5.1 Aplicação da Metodologia Expedita de OꞌHara e Suboleski (1992) para Custos Operacionais 

Diários 

No gráfico da Figura 26, podemos observar a aplicação da metodologia de OꞌHara e Suboleski (1992) 

para diferentes intervalos de produção, para a pedreira em estudo os custos operacionais de carga, 

encontram-se no intervalo de 0,4 (€/t). 

 

Figura 26- Custos operacionais diários de carga segundo (€/t), (OꞌHara e Suboleski ,1992)  

Os custos operacionais de transporte, reduzem com o aumento da produção, isto é, os custos vão 

diluindo com o aumento da produção, para uma determinada gama e equipamentos. Também podemos 

acrescentar que estes custos são válidos para um determinado intervalo de produção (Figura 27). 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000

C
u

s
to

s
 d

e
 c

a
rg

a
 (

€
/t

)

Produção diária (t/dia)



54 

 

 

Figura 27- Custos operacionais diários de transporte (€/t), (OꞌHara e Suboleski ,1992) 

O modelo de OꞌHara é um modelo expedito de estimação, e os custos de britagem são calculados em 

função da produção, podendo diferir das outras formas de análise e estimação de custos (Figura 28). 

 

Figura 28- Custos operacionais diários de britagem (€/t), (OꞌHara e Suboleski ,1992) 
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Na Figura 29, são apresentados os custos relativos a operação de furação. 

 

Figura 29- Custos operacionais diários de furação (€/t), (OꞌHara e Suboleski ,1992) 

Na Figura 30, são apresentados os custos com explosivos. 

 

Figura 30- Custos operacionais diários com explosivos (€/t), (OꞌHara e Suboleski ,1992)   
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No gráfico da Figura 31, são apresentadas a síntese de todos os custos estimados anteriormente 

(carga, transporte, britagem, furação e explosivos). 

 

Figura 31- Custos operacionais totais (€/t), (OꞌHara e Suboleski ,1992) 

Os custos operacionais totais também foram calculados para a moeda de Angola (Tabela 30). 

Tabela 30- Custos operacionais totais (€/t) (OꞌHara e Suboleski ,1992) 

Produção diária (t) 1000 3000 5000 10000 20000 

Custos totais 
operacionais (kz/t) 

 
2154 

 
1406 

 
1122 

 
828 

 
614 

 

5.2 Aplicação da Metodologia Simplificada de Camm (1991) 

Para o modelo de Camm, foram utilizadas as equações da Tabela 13, para produção média (500- 

20.000 st). Como foi descrito anteriormente, o modelo de Camm, engloba nove categorias de custos 

operacionais, de forma a obter valores na ordem de grandeza do modelo de OꞌHara e Suboleski (1992), 

calculou-se apenas as equações dos custos totais, para facilitar a interpretação dos resultados em 

termos comparativos. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1000 3000 5000 7000 9000 110001300015000170001900021000

C
u

s
to

s
 o

p
e
ra

c
io

n
a
is

 t
o

ta
is

 (
€
/t

)

Produção (t/dia)



57 

 

 

Figura 32- Custos operacionais totais (Camm, 1991) (€/t) 

E como incremento foi calculado o fator de transporte descrito na seção (2.5.3.3), considerou-se uma 

distância de 2500 ft (750 m), que corresponde a distância do ponto de carga até ao ponto de descarga. 

No gráfico da Figura 34, podemos observar os custos operacionais totais com o aumento da distância 

de transporte, para o caso da pedreira de Viana onde a produção diária é de 3000 toneladas. 

 

Figura 33- Variação dos custos operacionais totais com a distância de transporte, para uma produção diária de 

3000 toneladas (Camm, 1991) 

Do gráfico apresentado acima, podemos ainda argumentar, que o efeito do aumento da distância de 

transporte (acima dos 750 m), leva a um aumento dos custos totais, e abaixo deste valor, considera-se 

que os custos operacionais de transporte são constantes, de acordo com Camm (1991). Assim para a 

pedreira de Viana, nas condições de operação já descritas, a variação dos custos operacionais 

estimados pode ser calculada a partir da expressão Δcop= 0,002D-1,5457, em que D é a distancia entre 

o ponto de carga e descarga (válida para D>750m). 
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6. Análise dos Resultados 

 As metodologias expeditas de estimação para os custos operacionais são de fácil utilização, porque 

consiste na estimação com base na variação da produção. Entretanto, deve-se ter algum cuidado na 

introdução dos dados nas equações, devido aos parâmetros assumidos pelos autores nas estimações 

de custos, as unidades e a conversão do dólar de 1980 para o dólar atual, sendo necessário criar um 

índice de conversão para taxa de inflação. 

Sendo assim, apesar dos modelos expeditos serem desenvolvidos para minas de Ouro a céu aberto, 

os modelos foram validados para o caso de estudo da pedreira de Viana, cumprindo com o contributo 

de Bagherpour (2007), que utilizou as metodologias de OꞌHara e Suboleski (1992) para estimar custos 

operacionais numa pedreira de agregados de calcário. 

De forma comparativa, os custos operacionais totais do modelo de OꞌHara e Suboleski (1992) e Camm 

(1991), encontram-se na mesma ordem de grandeza, com uma variação nos custos de britagem, que 

não são incluídos no modelo de Camm. Contudo, deve-se ter sempre em conta os parâmetros acima 

descritos em cada um dos modelos, antes de se realizar qualquer tipo de estimação (Figura 35). 

 

Figura 34- Custos totais operacionais dos modelos de OꞌHara e Suboleski (1992) e Camm (1991). 

Como um incremento da análise, foram comparados os custos operacionais, para a situação da 

pedreira de Viana (produção de 3000 t/dia, com 2 pás de 2,7 m3 e 7 camiões de 14,3 m3), para 

estimação detalhada e o modelo de OꞌHara e Suboleski, para as operações de carga e transporte 

(Tabela 31). 
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Tabela 31- Custos operacionais para as operações de carga e transporte pelo modelo OꞌHara e Suboleski (1992) 

e de custo detalhado de Jimeno et al. (1997). 

Custos 
Operacionais (€/t) 

Carga Transporte  Total  
(€) 

Carga  
(%) 

Transporte 
(%) 

Método detalhado 0.74 3.00 3.74 20% 80 % 

Método de OꞌHara 
e Suboleski  

0.40 1.23 1.64 24% 76% 

 

Tabela 32- Custos detalhados de carga e transporte (€/t), (Jimeno et al., 1997) 

 

 

 

Das Tabelas 31 e 32, podemos tirar as seguintes conclusões: 

 Para o modelo de OꞌHara e Suboleski e de custo detalhado, verifica-se que, os valores estão 

na mesma ordem de grandeza para as operações de carga e transporte. Mas é importante 

levar em consideração que os valores dos custos detalhados poderão estar sobrestimados, 

porque foram utilizados valores indicativos; 

 Em termos percentuais são equivalentes observando-se uma proporção de 20% e 24% para 

os custos de carga e 76% e 80% para o transporte, respetivamente pelo modelo de custo 

detalhado e de OꞌHara e Suboleski; 

 Podemos considerar que os modelos expeditos podem ser considerados válidos desde que se 

tenha em consideração algumas diferenças devido aos custos de capital, custos com materiais 

consumíveis (pneus, combustível, lubrificantes, massas, filtros, mão-de-obra, etc.), custos de 

reparação dos equipamentos e outros parâmetros essenciais; 

 Da Tabela 31 podemos observar que, utilizando as equações de OꞌHara e Suboleski, para 

determinação das frotas de pás e camiões e o valor de custos detalhados por hora, estimados 

nas Tabelas 27 e 29), chegamos a valores muito próximos daqueles estimados para a pedreira 

de Viana. Esta observação leva-nos a concluir que as frotas de camiões e de pás carregadoras 

utilizadas estão dimensionadas de acordo com os modelos expeditos de OꞌHara e Suboleski. 

 

 

 

                                                      

2 Cálculos feitos com base nas frotas de pás e camiões usados na pedreira em estudo 

Produção diária (t) 1000 3000 30002 5000 

Custos detalhados para pás 
carregadoras (€/t) 

2.2 0,73 0,74 0.66 

Custos detalhados para 
camiões (€/t) 

6.5 3.03 3,00 
 

2.08 
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7. Conclusões 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho tornou-se claro que tentar estimar os custos para uma 

determinada pedreira, terá sempre que se passar por uma fase inicial de definição de: método de 

desmonte, do ritmo de produção diário, das capacidades e tipos de equipamentos selecionados. 

Para fases de análise de pré-viabilidade de projetos mineiros a céu aberto, a estimação de ordem de 

grandeza pode ser feita através da utilização de modelos expeditos de estimação de custos descritos 

ao longo deste trabalho, segundo OꞌHara e Suboleski, Camm, Shinobe, Bagherpour e Jimeno. 

Os modelos expeditos foram desenvolvidos, numa primeira fase, para minas a céu aberto de ouro, e 

posteriormente adaptados para pedreiras de agregados, tal como o autor Bagherpour desenvolveu. 

Pretendeu-se assim, com esta dissertação, mostrar que estes modelos são adequados à estimação de 

custos de capital e operacionais, na ordem de grandeza, em pedreiras de agregados. 

 No caso particular de pedreiras de agregados em Angola, esta ferramenta poderá ser útil para o apoio 

a novos projetos, novos investimentos em frotas de equipamentos, ou na gestão e controlo de custos 

diários. 

Em termos de trabalhos futuros, seria importante desenvolver uma abordagem semelhante à 

desenvolvida neste trabalho, para pedreiras com produções e métodos de desmonte distintos dos 

analisados neste trabalho, com escavação mecânica ou com explosivos, sistemas de transporte 

contínuos ou sistemas de britagem móvel ou semi-móvel. 

Esse desenvolvimento permitiria aumentar a abrangência das conclusões deste trabalho. Além de que, 

caso seja possível, devem ser obtidos os custos reais dos equipamentos, uma vez que estes diferem 

significativamente dos valores obtidos em campo.  

Como desenvolvimento futuro poderá ser proveitoso desenvolver esta metodologia de custos 

detalhados para todos as operações e equipamentos, que poderiam estar envolvidos em tarefas de 

movimentação de terras e terraplanagens. 
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Anexos 

Anexo I. Gráficos para calcular o tempo de ida e volta da dumper 725 C (Caterpillar Performance 

Handbook 35, 2010). 
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Anexo II. Cálculos dos custos operacionais diários OꞌHara e Suboleski (1992) 
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Anexo III. Cálculos de custos operacionais (Camm, 1991) 

 

 

 

 

 

Anexo III.1 Cálculo das distâncias de transporte 

 

 


