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Abstract 

This work aims to define a methodology of mining operations’ organization and planning to optimize the 

mining cycle on development projects. For this purpose, it was proposed to study the components of 

the cycle in order to maximize the advance rate. 

A tool for monitoring the mining cycle was defined, in which the effective work (mining operations) was 

distinguish of non-productive work (stops and interruptions). A parameter was defined for the efficiency 

of the utilization of a working face: face utilization efficiency (FUE). Simultaneously, a commitment was 

made to the coordination of the mining operations, holding continuous sessions of operational planning. 

The advance rate is the main indicator in mining development. Through efficient management of the 

processes it is possible to increase cycle productivity, and consequently increase the number of meters 

realized in a given period of time. A parameter named cycle efficiency coefficient (CEC) was developed, 

which allows to evaluate the efficiency of the cycle, as well as to evaluate the yield of the unit operations, 

together with the control of the working face. 

The methodology was applied on two ramps at Neves-Corvo mine. The case study lasted 10 months. 

The main conclusions are that the duration of the mining cycle and of unit operations affect the 

productivity, while the face utilization allows to measure the resources’ yield. The higher the efficiency 

with which the mining cycle is carried out together with a shorter time spent by the unit operations, the 

higher the productivity on the meters reached. 

Keywords: Mining development, mining cycle, advance rate, unit operations, face utilization, cycle 

efficiency coefficient. 
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Resumo 

O presente documento propõe adoptar uma metodologia de organização e desenho de trabalhos na 

área do desenvolvimento mineiro em minas subterrâneas para optimizar o ciclo mineiro. Para tal propôs 

se estudar as componentes do ciclo com o intuito de maximizar o ritmo de avanço. 

Foi definida uma ferramenta de monitorização do ciclo mineiro, em que se diferenciou o trabalho 

efectivo (operações mineiras) do trabalho não produtivo (paragens e interrupções). Um parâmetro 

descritivo do aproveitamento da frente de trabalho foi definido: a utilização efectiva da frente (UEF). Em 

simultâneo, foi feita uma aposta na coordenação dos trabalhos, realizando contínuas sessões de 

planeamento operacional.  

O ritmo de avanço é o principal indicador em desenvolvimento mineiro. Através de uma gestão eficiente 

dos processos é possível a aumentar a produtividade do ciclo, e consequentemente aumentar o número 

de metros realizados. Foi desenvolvido outro parâmetro: coeficiente de eficiência do ciclo (CEC), que 

permite avaliar a eficiência do ciclo, bem como avaliar a rentabilidade das operações unitárias, em 

conjunto com o controlo da utilização da frente.  

A metodologia foi aplicada em duas rampas na mina de Neves-Corvo. O caso de estudo teve uma 

duração de 10 meses. As principais conclusões são que o tempo do ciclo mineiro e das operações 

unitárias influenciam a produtividade, enquanto a utilização efectiva da frente controla o aproveitamento 

dos recursos. Quanto maior for a eficiência com que o ciclo é realizado em conjunto com um menor 

tempo despendido pelas operações unitárias, maior é a produtividade em relação aos metros atingidos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento mineiro, ciclo mineiro, ritmo de avanço, operações unitárias, 

utilização da frente, coeficiente de eficiência do ciclo. 
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1. Introdução 

Para fazer face aos desafios actuais a indústria mineira precisa de se reinventar e reformular os seus 

processos para conseguir acompanhar as mudanças de que a indústria tem sido alvo, desde da 

evolução tecnológica à necessidade de corrigir mentalidades e procedimentos no que respeita a um 

maior cuidado com o ambiente, com a segurança e uma preocupação com as sociedades circundantes 

aos complexos de exploração. 

É preciso cada vez mais que as minas sejam eficientes nas suas actividades e que a percentagem de 

perdas nos processos seja a mínima possível para que consigam ser competitivas. A competitividade 

é cada vez mais agressiva e os custos de exploração são cada vez maiores, influenciados pelo mercado 

e por factores geopolíticos, ou seja, agentes externos à própria indústria. 

Os trabalhos relacionados com o desenvolvimento mineiro caracterizam-se por serem um grande 

investimento sem retorno na fase inicial de projectos mineiros e é cada vez mais importante identificar 

estratégias para reduzir os tempos de operação e optimizar os recursos alocados e consequentemente 

reduzir custos de operação. 

É importante entender que as minas estão dependentes da imprevisibilidade dos eventos geológicos e 

geotécnicos. O maciço rochoso é heterogéneo e os seus comportamentos não são lineares. O ambiente 

mineiro é adverso, instável e daí a dificuldade em o pré-definir e prever, seja ao nível da qualidade do 

maciço, equipamentos, pessoas, ventilação, etc. 

Dado ser necessário encontrar meios de reduzir os prazos dos projectos e de minimizar a probabilidade 

de ocorrer acidentes, uma das soluções poderá ser a optimização do ciclo mineiro através de uma 

correcta organização dos trabalhos e planeamento das actividades. 

Neste trabalho é estudada a aplicação de uma metodologia a duas infraestruturas de desenvolvimento 

(duas rampas), através de uma caracterização do ciclo mineiro e descrição dos processos 

desenvolvidos em função de um sistema de turnos, bem como uma análise à organização dos trabalhos 

e aos recursos disponíveis. 

O objectivo consiste em avaliar em que modo o ciclo mineiro pode ser optimizado e identificar quais os 

principais factores associados aos trabalhos em ambiente subterrâneo com maior impacto no ciclo, de 

modo a potenciar o ritmo de avanço.  
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A dissertação está estruturada em 7 capítulos:  

• No capítulo 1 está identificada a génese da tese.  

• O capítulo 2 é o enquadramento teórico do tema, onde é apresentada a temática da gestão em 

contexto do ambiente mineiro subterrâneo. São abordados os conceitos de desenvolvimento 

mineiro e de ciclo mineiro, e as ferramentas conhecidas para a medição de produtividade mineira. 

• O capítulo 3 aborda a descrição dos procedimentos propostos e as ferramentas a adoptar na 

optimização do ciclo mineiro. 

• No capítulo 4 é apresentado o caso de estudo observado. 

• No capítulo 5 estão apresentados os resultados obtidos e a respectiva discussão.  

• No capítulo 6 é feita uma síntese das conclusões do trabalho realizado. 

• No capítulo 7 são abordados as limitações do tema e uma proposta de trabalhos futuros.  

• Na parte final estão descritas as referências bibliográficas utlizadas na redacção dos temas 

abordados. 
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2. Estado de arte 

2.1 Gestão das operações mineiras 

O engenheiro operacional tem a tarefa de determinar a forma mais optimizada de como distribuir os 

recursos pela mina e assim maximizar o rendimento destes, segundo um dado plano de produção diário 

ou de turnos (Burt et al., 2015). Isto aplica-se no desenvolvimento mineiro (maximização do avanço em 

cada ciclo) ou na produção de minério (maximização do teor obtido).  

A mina é um ambiente caracterizado pela sua natureza dinâmica. Os jazigos por explorar estão 

localizados a grande profundidade, o que significa que as margens de lucro são cada vez mais 

reduzidas. Isto implica que a indústria mineira tenha de procurar soluções caso pretenda continuar 

como uma oportunidade de negócio viável (Pareja, 2000).  

A maioria dos jazigos por explorar localizam-se a 900 a 1500 metros da superfície. Isto não só resulta 

em longos e dispendiosos períodos de desenvolvimento mineiro, bem como num elevado capital inicial 

pois os custos das operações são maiores e os planos de produção são mais exigentes, pois quanto 

maior a profundidade, maior é a pressão e a temperatura do local, tornando as condições de trabalho 

mais dificultadas em subterrâneo (Pareja, 2000).  

O planeamento operacional tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante na gestão das 

operações mineiras pois permite estabelecer uma produção mineira organizada e eficiente através da 

definição de um conjunto de estratégias, de modo a encurtar os prazos de projectos mineiros.  

O planeamento operacional pode ser definido como uma ferramenta de gestão de um sistema produtivo 

para fazer face às solicitações do mercado (previsões da procura) de acordo com uma estratégia 

industrial definida (Formando, 2005). 

As minas são representadas tipicamente por três níveis de planeamento: de longo, médio e curto prazo. 

Cada um dos quais transmite restrições para o nível seguinte de menor duração. Cada tipo de 

planeamento procura determinar a ordem pelo qual o material deve ser extraído, de modo que as metas 

de uma empresa mineira sejam cumpridas (Blom et al., 2018; Blom et al., 2015).  

Para tentar perceber o conceito de planeamento operacional é importante distingui-lo do planeamento 

a curto prazo. 

• O objectivo do planeamento a curto prazo é determinar quando e quais os blocos do jazigo que 

devem ser extraídos em cada semana, num período de cerca de 13 semanas (Blom et al., 2015).  

• O horizonte de um planeamento operacional é bastante curto, normalmente entre 1 a 2 semanas, 

estando, contudo, fortemente relacionado com o ciclo de produção. Durante este período de tempo, 

o planeamento definido é pouco flexível a alterações (Formando, 2005). 
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• Dado um cronograma semanal, o planeamento operacional deve procurar elaborar planos diários 

ou de turnos para identificar quais as operações a desenvolver e qual a forma mais eficiente de 

utilizar os seus recursos (equipamentos, pessoal) consoante as frentes de trabalho que estão 

planeadas desenvolver (Blom et al., 2015).  

As principais diferenças entre os dois níveis de planeamento são as unidades de tempo (Blom et al., 

2015):  

▪ No planeamento de curto prazo, a unidade de tempo é a semana; 

▪ No planeamento operacional, a unidade de tempo é o minuto ou a hora.  

Uma das características do planeamento operacional é a sua não-linearidade. Nas minas os recursos 

têm tendência a ser partilhados entre as diversas áreas, e é preciso atender à manutenção dos 

equipamentos. A incerteza em torno da avaria dos equipamentos, fenómenos geotécnicos e 

capacidade individual de cada operador tendem a tornar o planeamento operacional dinâmico (Nehring, 

2012). O objectivo consiste em obter uma sequência de trabalhos com um sentido lógico de modo a 

diminuir essa incerteza e realizar uma gestão em que as operações do ciclo mineiro tenham o menor 

constrangimento possível e os equipamentos disponíveis sejam utilizados ao máximo.  

O ciclo mineiro é definido como um processo de produção contínuo, composto por um conjunto de 

operações que podem ser entendidas como precedentes e interdependentes do ciclo de produção. 

• Operações precedentes: Uma actividade não pode ser iniciada antes que uma actividade 

predecessora seja concluída (Cunha, 1999). 

• Operações interdependentes: O resultado de uma actividade tem impacto directo nas restantes. 

Como representado na figura 1, o planeamento operacional é composto por quatro etapas (Dunn, 

1997): 

Prever

PlanearMonitorizar

Reportar

Figura 1 - Procedimento de planeamento operacional (adaptado de Dunn, 1997) 
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➢ Prever pode ser definido como a actividade de determinar em que medida os recursos devem ser 

disponibilizados e avaliar o modo como a produção decorre de acordo com o plano estabelecido, 

desencadeando acções correctivas onde não se verifique esse cumprimento (Smith, 1989 in 

Cunha, 1999). A previsão é a actividade mais importante pois somente quando é possível prever 

com algum grau de certeza, é exequível alcançar tempos de processo eficientes e reduzir perdas 

de tempo (Dunn, 1997).  

➢ Planear é a actividade de determinar o que irá ser produzido, em que quantidades, quando irá ser 

iniciada a sua produção e que recursos irão ser necessários (Smith, 1989 in Cunha, 1999). 

➢ Monitorizar consiste em regular o comportamento dos recursos ao longo de todo o ciclo de 

produção. Um programa sob controlo permite que desvios sejam corrigidos atempadamente a fim 

de não comprometer os objectivos finais de um projecto (Cunha, 1999). É importante desenvolver 

ferramentas para monitorizar o ciclo e definir parâmetros de avaliação da sua eficiência. 

➢ Com a recolha da informação é preciso reportar, analisar os resultados obtidos e discutir os 

problemas encontrados para desenvolver novas soluções. As etapas devem ser repetidas em 

procura de uma melhoria contínua dos processos (Dunn, 1997). 

A utilização de técnicas de planeamento, como o diagrama de Gantt, podem ter um grande impacto na 

redução dos tempos de execução de um processo de produção. Esta técnica consiste em encontrar a 

melhor forma possível de posicionar as diferentes actividades de um projecto a executar, num 

determinado período de tempo, em função das durações de cada uma das actividades, das relações 

de precedência entre as diferentes actividades, dos prazos a respeitar e das capacidades disponíveis 

(Cunha, 1999). 

Segundo os especialistas em gestão Peters e Waterman (1982): ‘What gets measured gets done’. Ou 

seja, para se realizar um planeamento de produção minimamente exequível, é necessário conhecer o 

tempo de duração de cada actividade ou processo. Dever-se-á conhecer os recursos necessários para 

a execução de cada tarefa ou processo, os respectivos tempos de operação, os tempos de espera, etc. 

O mesmo princípio pode ser aplicado ao contexto mineiro.  

É preciso conhecer a duração e a exigência dos processos mineiros de modo a definir uma base de 

trabalhos com o fim de atingir uma maior eficiência do ciclo e das operações mineiras, e assim reduzir 

perdas de produtividade e potenciar incrementos no ritmo de avanço. 
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2.2 Desenvolvimento mineiro 

A exploração de uma mina pode ser definida como a utilização de técnicas para extrair minerais úteis, 

muitas vezes associados a metais como ouro, prata, ferro, cobre, zinco, níquel, estanho, lítio e chumbo 

(de la Vergne, 2003). Existem duas fases principais da actividade subterrânea: desenvolvimento 

mineiro e produção mineira. Geralmente as duas fases ocorrem em simultâneo, mas não em relação a 

um local.  

O desenho de uma mina subterrânea é composto por um conjunto de infraestruturas para aceder ao 

jazigo, apoiadas por galerias para circulação de equipamentos, pessoas, passagens de minério e 

estéril, bem como outras infraestruturas de serviço (circuitos de ventilação, esgoto, enchimento, água) 

(Thomas et al., 2007). 

O desenvolvimento mineiro é definido como toda a escavação de material não valioso (estéril) de modo 

a alcançar as zonas de acesso ao jazigo. A escavação em estéril tem como fim proteger toda massa 

mineralizada que mais tarde pode ser considerada explorável. O desenvolvimento corresponde a 

qualquer abertura iniciada para permitir um acesso a um dado local da mina. Tais acessos fornecem 

condições para a criação de áreas para rolagem de equipamentos e pessoal, ventilação, energia, ar e 

linhas de água, drenagem, áreas de armazenamento, estações de esgoto, escritórios e permitem expor 

o minério para que a exploração seja realizada (Bullock, 2011).  

As galerias de desenvolvimento mineiro são classificadas consoante os seus objectivos (Bullock, 2011): 

o Para permitir acessos de produção (ao minério); 

o Para obter informações acerca do jazigo; 

o Para construções de instalações de serviço; 

o Combinações das três categorias anteriores. 

O desenvolvimento mineiro pode ser explicado por três fases (Tuck, 2011): 

1. O desenvolvimento primário representa a definição de todos os trabalhos vitais para permitir a 

realização da exploração do minério. Ocorre o desenvolvimento das infraestruturas mineiras como 

a rampa principal, o poço, as rolagens principais, os circuitos de ventilação e a estação de britagem. 

2. O desenvolvimento secundário é temporário e está relacionado com o método de desmonte 

escolhido para a extracção do minério. Pode também estar associado a um projecto para a 

construção de uma infraestrutura (rampa para conectar infraestruturas ou para aceder ao jazigo, 

construção de uma britagem, uma oficina adicional, etc). O tempo útil é de 1 a 2 anos. 

3. O terciário corresponde ao desenvolvimento das galerias que permitem aceder e iniciar a extracção 

do minério. O tempo útil deste tipo de desenvolvimento é de 3 a 6 meses. 
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A importância do desenvolvimento mineiro está reflectida na criação de toda a infraestrutura que vai 

permitir aceder ao minério (figura 2). Existem diversas infraestruturas vitais como a rampa principal 

(geralmente o principal nível de entrada da mina), o poço, as oficinas de reparação e manutenção dos 

equipamentos, os sistemas de esgoto e as estações de energia (Tuck, 2011): 

• Normalmente o acesso principal de uma mina é feita por via de uma rampa, com uma inclinação 

inferior a 12º. A inclinação é definida durante o período de projecção da mina.  

• As galerias de rolagem têm de ter dimensões de modo o que transporte de minério/estéril possa 

ser feita por equipamentos de transporte de grandes dimensões (como os dumpers) desde o local 

do ponto de descarga do material até ao posto de britagem mais próximo.  

• São desenvolvidos circuitos sub-verticais, com dimensões variadas entre os 20 a 30 metros de 

comprimento para transportar material para níveis inferiores (ore passes), de modo a diminuir o 

número de equipamentos nas vias de rolagem da mina. 

• O poço subterrâneo tem a função de transportar o material desmontado para a superfície: o minério 

é enviado para as lavarias de tratamento e o estéril pode ser utilizado para produzir enchimento.  

Figura 2 - Infraestrutura base de uma mina subterrânea (Nord, 2008a) 
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O layout final da mina tem de ser desenhado de modo a diminuir tanto os custos de construção bem 

como os custos de transporte ao longo do tempo de vida da mina. Um projecto eficiente de qualquer 

mina é a chave para atingir o nível de sustentabilidade preciso para responder às exigências de 

competitividade do mercado (Thomas et al., 2007). 

O principal objectivo do desenvolvimento mineiro é criar uma abertura para aceder a um depósito 

mineral para a sua exploração. Um longo período de desenvolvimento afecta negativamente o valor de 

qualquer projecto mineiro já que investimentos de capital consideráveis devem ser feitos antes de se 

conseguir qualquer retorno. Este é um problema experienciado pelas minas, independentemente da 

escala das operações ou do método de desmonte (Pareja, 2000). 

O desenvolvimento primário precede a exploração do minério. Contudo, os desenvolvimentos 

secundário e terciário coexistem com a produção de minério ao longo da vida de uma mina devido às 

restrições financeiras que impedem o desenvolvimento de toda a mina de uma só vez (antes da 

produção), o que torna impraticável desenvolvê-la totalmente em avanço (Hartman, 1987).  

O ritmo de avanço é o principal indicador de produtividade (KPI – Key Perfomance Indicador) para 

avaliar um processo de escavação. O seu custo por metro, apesar de importante, tende a ser 

secundário (Bullock, 2011).  

Apesar de a eficiência da furação ter melhorado nas últimas décadas, o ritmo de avanço em metros por 

dia em desenvolvimento mineiro não tem acompanhado esse sentido. Para Bullock (2011) a principal 

razão para tal é a recente e importante preocupação relativamente à segurança dos trabalhos em 

subterrâneo. 

Os protocolos de segurança evoluíram até ao ponto em que na maior parte do desenvolvimento é 

exigido que todo o maciço rochoso esteja totalmente constituído de parafusos de heli-aço e, na maioria 

dos casos, que tenha suporte complementar de betão projectado ou malha-sol. Isso significa que 

actualmente as actividades de estabilidade do maciço têm uma elevada importância nos processos de 

desenvolvimento. Em qualquer projecto mineiro tem de haver um compromisso absoluto com a 

segurança das pessoas (Bullock, 2011).  

Segundo Bullock (2011), os seguintes passos devem ser estabelecidos para alcançar ritmos de avanço 

elevados:  

• É importante definir o diagrama de fogo adequado para atingir uma eficiência de 95% do 

comprimento de furação realizado. Deve ser realizado um estudo geotécnico para definir e 

caracterizar os diferentes tipos de rocha da mina. As emulsões devem procurar minimizar o tempo 

de ventilação, e os detonadores electrónicos devem ser usados para garantir a temporização 

adequada para a fragmentação da rocha e minimização das vibrações. 

• Dado que 50% dos custos e que cerca de 25% a 40% da utilização de uma frente de trabalho é 

dedicada para a realização do sustimento, devem ser usados sistemas de controlo de estabilidade 
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para controlar movimentações e desvios do maciço devido à influência dos desmontes. Danos à 

rocha remanescente devem ser limitados e o overbreak minimizado. Fernandes, T. (2014) 

considerou que a melhor forma de caracterizar o dano derivado do uso de explosivos consiste na 

caracterização da propagação em função do explosivo utilizado. 

• O equipamento mais eficiente deve ser adquirido. Especialmente para impulsionar o 

desenvolvimento de carácter crítico, onde o objectivo consiste em encurtar ao máximo o tempo de 

finalização do projecto. 

• Toda a operação de desenvolvimento deve-se focar em obter o pessoal mais qualificado e fornecer 

a logística e manutenção planeada, para que haja o mínimo de tempo perdido entre ciclos. Num 

estudo da Rio Tinto, foi verificado que segundo um ciclo médio de 15 horas, 39% do tempo foi gasto 

"à espera" de instruções do próximo passo (Moss, 2009 in Bullock, 2011).  

• Devem ser criados procedimentos e métricas do ciclo mineiro, onde todos os parâmetros de 

furação, carregamento, remoção e sustimento possam ser definidos de forma quantitativa e usados 

como medidas de outros projectos de desenvolvimento. 

• Para alcançar os resultados desejados, o projecto precisa de estabelecer um grupo de controlo de 

qualidade que tenha a responsabilidade de implementar os processos das operações mineiras. 

Este grupo deve reportar ao responsável da mina. 

• Em 2011 Bullock observou um caso em que o controlo de qualidade foi ignorado durante o avanço 

de um maciço pouco competente. O resultado foi uma galeria com uma sobreexcavação de mais 

de 1,5m com 15 metros de extensão, em que o empreiteiro foi permitido preencher com betão 

projectado até que a dimensão correcta da galeria fosse alcançada. 

Em 2009 foi desenvolvida uma via de transporte numa mina de carvão na Noruega. Foi desenvolvida 

uma galeria com uma secção de 38,5m² e uma extensão de 5,63km (Nilsen, 2009):  

o Grande parte da galeria foi desenvolvida em rocha congelada, tornando o avanço mais difícil.  

o Foram utilizadas varas de furação com um comprimento de 5,8m e feito o registo do desempenho 

das diversas actividades.  

o Mais importante ainda, foi definida uma equipa de trabalho dedicada e altamente qualificada. 

o Foi atingida uma média de 103m/semana. O melhor avanço semanal foi de 150,1m. 

Actualmente a melhor taxa de avanço do mundo registada é a alcançada no projecto Cadia East em 

New South Wales, Austrália (Lehany, 2008): 

o Foi atingida uma média de 260m/mês durante 9 meses, onde a média da indústria rondaria os 

170m/mês.  

o O projecto terminou em Maio de 2008 e o melhor mês representou um avanço de 311m. 
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2.3 Ciclo mineiro 

O ciclo mineiro é um método de escavação com recurso a explosivos, usado principalmente para a 

escavação de minério ou para desenvolvimento mineiro em ambiente subterrâneo para rochas de 

média a elevada competência. Pode também ser aplicado noutras indústrias, principalmente em obras 

geotécnicas, como os túneis (Skawina, 2013).  

A escavação de galerias de desenvolvimento mineiro recorre a um conjunto de operações, com o intuito 

de desmontar o maciço. As principais características do método são (Heinö, 1999): 

❖ Aplicável a uma ampla gama de maciços rochosos; 

❖ Versatilidade do equipamento utilizado; 

❖ Fácil e rápida instalação dos equipamentos; 

❖ Relativo baixo capital necessário associado ao equipamento. 

 

A gestão do ciclo mineiro requer uma boa organização dos trabalhos. O ciclo ilustrado na figura 3 

representa a sequência tradicional das operações: 

➢ Furação da frente de trabalho; 

➢ Carregamento dos furos; 

➢ Desmonte do maciço; 

➢ Remoção do material fragmentado; 

➢ Saneamento de material solto do maciço; 

➢ Sustimento do vão criado. 

 

Este conjunto de operações tem a designação de operações unitárias, pois são as actividades 

responsáveis pelo processo de escavação. As operações unitárias são apoiadas por um conjunto de 

operações auxiliares, que apoiam o ciclo de produção (Bullock, 2011). 
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Quando é realizada a detonação, o ciclo mineiro permite obter um avanço, ou seja, é aumentado o 

comprimento da galeria em escavação. O ciclo é repetido após o processo de cada operação estiver 

concluído (Pearsson e Schmidt, 1976). 

1. Furação 

A furação é a primeira operação mineira e pode ser definida pela realização de um conjunto de furos 

numa face competente. Os métodos de perfuração em ambiente mineiro evoluíram ao longo do século 

passado, desde a execução totalmente manual até à realidade de os furos puderem ser realizados de 

forma automatizada. Os principais métodos de perfuração são a rotativa, a percussiva e a roto-

percussiva (Jimeno et al., 1995).  

A perfuração roto-percussiva é o padrão em subterrâneo, onde o maciço rochoso é fragmentado por 

uma combinação de movimentos de rotação do bit e impactos percussivos de alta frequência 

transmitidos pelo bit para a rocha (Rostami e Hambley, 2011). 

O bit de perfuração é uma peça cilíndrica que se encaixa na vara do jumbo, responsável pela 

fragmentação do maciço para a realização dos furos (figura 4). Promove o desmembramento da rocha 

graças às suas formas de saliência na sua ponta, denominadas botões. A forma do botão e o design 

do bit (geometria e disposição dos botões, orifícios de saída e canais de drenagem) têm uma forte 

influência no desgaste do bit e no desempenho de furação (Thuro, 1997). 
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2. Carregamento 

3. Detonação 

4. Ventilação 

5. Remoção 

6. Limpeza do ponto 

de descarga 

7. Saneamento 

8. Sustimento 

9. Levantamento 

topográfico 

1. Furação 

Figura 3 - Ciclo mineiro (adaptado de Heinö, 1999) 
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Existem três tipos de botões (Thuro, 1997):  

• Esféricos (adequados para maciços brandos com um ritmo de furação baixo e o processo de 

escavação é principalmente por impacto); 

• Semi-balísticos (adequados para maciços abrasivos com um ritmo de furação moderado); 

• Balísticos (adequados para maciços abrasivos com um ritmo de furação elevado).  

Os últimos dois botões são os mais utilizados em ambiente mineiro, sendo caracterizados por um 

desgaste do maciço rochoso à base do esmagamento e corte (Thuro, 1997). 

Na furação são utilizados equipamentos denominados jumbos de furação. O objectivo do equipamento 

consiste em realizar os furos de um plano de fogo, também denominado diagrama de fogo. Esses furos 

são carregados com substância explosiva e após a detonação, o maciço é fragmentado. 

O diagrama de fogo compreende o conjunto de furos, apropriadamente dispostos no volume a 

desmontar, preenchidos com determinados tipos e quantidades de explosivo e com uma adequada 

sequência de disparo, dimensionada para funcionar como um conjunto, visando as desejadas 

optimizações a nível da fragmentação ou a redução de vibrações, decorrentes do desmonte (Bernardo, 

2014).  

Os diagramas de fogo são aspectos específicos de cada mina, dada a natureza heterogénea do maciço 

rochoso. Logo, o diagrama vai depender do jazigo, mas também do equipamento disponível e o tipo de 

material a fragmentar, isto é, caso o objectivo seja desmontar um maciço de minério ou de estéril.  

Nas minas a furação é feita em avanço horizontal, mas também em regime de uma certa inclinação 

(por exemplo, uma rampa). A principal diferença do desmonte subterrâneo para o desmonte a céu 

aberto é que em subterrâneo o desmonte é feito através de uma face livre, no sentido da qual todos os 

volumes de rocha serão empolados e desmontados, enquanto a céu aberto o desmonte é feito a duas 

ou mais direcções (Bernardo, 2004). Por isso a rocha é mais constrangida em subterrâneo, e uma 

segunda face livre tem de ser criada para que o maciço seja fragmentado. 

Figura 4 - Principais parâmetros da furação roto-percussiva (adaptado de Thuro, 1997) 

Rotação Energia cinética Frequência de impacto 

Maciço rochoso 

Água de limpeza 

Cabeça do martelo 

Vara de furação Encabadouro

 

Botões do bit 

Bit 
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Os diagramas de fogo aplicados em escavações subterrâneas podem ser classificados em quatro 

grupos principais, habitualmente designados por caldeira em V (V-cut), caldeira em pirâmide, caldeira 

em leque e tiros paralelos (burn-cut) (Bernardo, 2004). 

Um diagrama de fogo pode ser dividido em quatro secções como ilustrado na figura 5 (Heinö, 1999): 

• Soleira (base do diagrama); 

• Contorno (toda a secção associada aos hasteais e tecto; tal como a soleira, tem como objectivo 

definir a linha de escavação pretendida no avanço da galeria);  

• Apoios (furos de produção, considerados como apoios à caldeira);  

• Caldeira (primeira secção a detonar e que tem no seu interior os furos vazios, responsáveis pela 

criação de uma face adicional).  

A maioria das operações é baseada em furos de dimensões entre 38 e 51 mm de diâmetro, e apenas 

os furos vazios têm dimensões superior a 51 mm (Heinö, 1999). 

Rostami e Hambley (2011) consideram que a velocidade de furação é uma função dos seguintes 

factores: 

• Propriedades do maciço rochoso; 

• Energia de impacto transmitido ao bit; 

• Frequência dos impactos; 

• Pressão de alimentação; 

• Velocidade de rotação da vara; 

• Tipo de bit. 

  

Figura 5 - Diagrama de fogo padrão (adaptado de Heinö, 1999) 
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Os parâmetros que influenciam o tempo de furação são (Hamrin, 1993): 

• Geologia do maciço rochoso; 

• Capacidades do equipamento utilizado; 

• Desvio do furo (onde a precisão é importante e depende do diagrama de fogo, do comprimento dos 

furos e do método de furação escolhido); 

• Força de alimentação/pressão;  

• Instalação e ajustes durante a furação; 

• Paralisações durante a furação e manuseio das varas. 

Uma furação incorrecta pode (Hamrin, 1993): 

• Resultar numa distribuição irregular da energia explosiva, obtendo um menor avanço; 

• Provocar um contorno irregular na galeria (sobreescavação ou subescavação); 

• Afectar a fragmentação do material (uma boa granulometria do material seria mais fácil de operar 

na remoção, por exemplo); 

• Causar um aumento no consumo de explosivos e consequentemente aumento dos custos. 

A furação pode ser considerada a operação mais importante do ciclo mineiro pois controla o perfil da 

galeria e o avanço máximo admissível. Se a furação não for bem realizada, pode provocar 

sobreescavação. A sobreescavação é o efeito do arranque de rocha fora dos limites definidos para a 

abertura da galeria. Esta consequência acarreta elevados prejuízos económicos, uma vez que implica 

(Bastos, 1998): 

• Transporte de uma maior quantidade de estéril (maiores custos na remoção);  

• Aplicação de uma maior quantidade de betão (aumentando os custos); 

• Utilização de suportes mais competentes devido ao aumento do vão nos tectos e hasteais. 

Para fazer face a essa problemática é crescente a utilização de sistemas como o Rock Control System 

(RCS) ou Drill Control System (DCS), que se destinam a controlar o desempenho da furação realizando 

o alinhamento automático de cada furo e com a capacidade de produzirem o levantamento do perfil 

escavado no ciclo anterior (Nord, 2008b).  

2. Carregamento 

A segunda operação do ciclo é o carregamento dos furos. Após a furação estar concluída é necessário 

carregar os furos definidos no plano de fogo com um tipo de substância explosiva para proceder ao 

desmonte da rocha. É imperativo assegurar uma detonação eficiente e sem complicações a nível 

geotécnico e de segurança para a estrutura da mina. 

Para tal existem dois tipos de explosivos mais usados: o ANFO e a emulsão explosiva (Skawina, 2013).  
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• O ANFO já foi o explosivo mais comum, dado o seu baixo custo e simplicidade de obtenção. 

Inicialmente ensaiado a céu aberto, o ANFO rapidamente estendeu o seu campo de aplicação às 

minas subterrâneas. Contudo, perdeu viabilidade dada a sua facilidade em degradar 

significativamente a qualidade do ambiente subterrâneo e das águas do maciço com que contactam 

(Bernardo, 2014).  

• As emulsões explosivas são caracterizadas por três propriedades importantes: a segurança que 

proporcionam, a energia específica e a resistência à água. As emulsões apresentam as seguintes 

vantagens: baixo custo, excelente resistência à água, possibilidade de obter produtos com 

densidades entre 0,9 e 1,45, elevadas velocidades de detonação (entre 4500 e 6000m/s), elevada 

segurança na produção e manuseamento e a possibilidade de realizar carregamentos mecânicos 

(Bernardo, 2014). 

O carregamento dos furos pode ser realizado manualmente com emulsões encartuchadas ou 

mecanicamente através de um equipamento com bomba de explosivo a granel. No segundo caso a 

quantidade de explosivo por metro pode ser ajustada consoante as necessidades de fragmentação e 

dependente do avanço pretendido.  

3. Desmonte 

Num diagrama a sequência de detonação para o desmonte do maciço tem a seguinte ordem:  

Caldeira → Apoios → Soleira → Contorno 

Para tal é preciso uma temporização. Geralmente do centro de gravidade para a periferia da escavação, 

ou seja, da caldeira para os apoios, verifica-se normalmente uma redução das cargas explosivas e um 

incremento nos tempos de detonação, excepto no caso de ser aplicada a técnica do pré-corte, em que 

os furos da periferia (contorno) são os primeiros a detonar (Bernardo, 2014). Esta técnica tende a 

minorar os efeitos nefastos para o maciço, criando uma superfície de descontinuidade por onde não se 

transmitem as vibrações provenientes das outras sequências de disparo (Bastos, 1998). 

4. Ventilação 

Em seguida ocorre a ventilação da frente de trabalho para diluir os gases e as partículas de poeira 

resultantes da detonação da substância explosiva (Skawina, 2013). A ventilação pode ser definida 

como o escoamento do ar através de cavidades mineiras que é induzido por uma diferença de pressão 

que supera a pressão estática da mina, entre os pontos de entrada e saída do ar (Bernardo, 1995).  

A fase inicial da escavação de uma rampa é comum ser iniciada distante das principais infraestruturas 

da mina, incluído os principais circuitos de exaustão, implicando uma maior dificuldade em ventilar a 

frente. Neste período a galeria tem a particularidade de ser considerada uma escavação em "fundo de 

saco", como ilustrado na figura 6. Isto é, uma estrutura unidimensional que não se encontra varada a 

outras escavações e por isso não promove a circulação do ar (Bernardo, 1995).  
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Posteriormente a rampa desenvolve o seu circuito de exaustão (tipicamente considerado como uma 

chaminé), melhorando a qualidade de ventilação e de bem-estar. Tradicionalmente as rampas têm o 

design representado na figura 7. A partir de uma fonte de ar limpo, o ar fresco é captado por um 

ventilador e é transportado por um canal de mangas de ventilação em direcção à frente de trabalho, 

com o objectivo de a ventilar dentro dos parâmetros quantitativos e qualitativos exigidos no D.L. 162/90. 

O ar fresco depois de chegar à frente, retorna devido à diferença de pressões e é recolhido pelo circuito 

de exaustão que irá enviar o ar poluído para outras galerias destinadas a esse propósito.  

5. Remoção 

Em seguida, é feita a remoção da rocha fragmentada, onde equipamentos como a pá mineira (Load-

Haul-Dump, LHD) extraem o material resultante da detonação (Cline, 2011): 

• Para um local de armazenamento temporário da rocha escavada (ponto de descarga); 

• Ou colocam directamente em dumpers que transportam o material para o exterior da galeria.  

Após o material ser removido da frente de trabalho, é necessário proceder ao saneamento de toda a 

rocha que está solta, mas que não está desagregada do maciço rochoso.   

Figura 6 - Fornecimento de ar a escavações em "fundo de saco" (Bernardo, 1995) 

Figura 7 - Esquema de ventilação de uma rampa em escavação 

Ar fresco 

Ar contaminado 

Circuito de exaustão 
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6. Limpeza do ponto de descarga 

Caso o estéril removido seja colocado em pontos de descarga (PD) é preciso, entre actividades, 

proceder igualmente à limpeza do local definido para o armazenamento provisório do material 

fragmentado e transportá-lo para as zonas de britagem da mina (Cline, 2011). 

7. Saneamento 

O saneamento é a operação onde são removidos os blocos de rocha que não se libertaram do maciço 

aquando da detonação e é melhorado o perfil da galeria (Cline, 2011). É utilizado um equipamento do 

género scaler para retirar: 

• Blocos instáveis que não se libertaram do maciço aquando do desmonte da rocha; 

• Blocos que não foi possível remover antes da limpeza da frente; 

• Blocos que ficaram instáveis devido à operação da pá mineira.  

Toda a hierarquia do saneamento de uma frente: tecto, hasteais e o próprio topo (face da galeria) é 

crucial, não só para a segurança das pessoas e dos equipamentos, mas também para permitir uma 

correcta realização das subsequentes operações de sustimento, furação e carregamento da frente. 

8. Sustimento 

Na determinação do sistema de sustimento adequado devem ser usados sistemas de classificação 

geomecânica para caracterizar a qualidade da rocha. Um desses sistemas, o sistema Q proposto por 

Barton em 1974, faz recomendações específicas segundo o método de sustimento a adoptar consoante 

o índice de qualidade do maciço rochoso, Q (Palmstrom e Broch, 2006) (figura 8).  

Em desenvolvimento mineiro os sistemas de sustimento mais comuns consistem na colocação de 

parafusos com a possibilidade de aplicar betão projectado (Palmstrom e Broch, 2006). 

O sistema Q foi o sistema de classificação geomecânica utilizado na mina do caso de estudo presente 

no trabalho. O método de sustimento consistiu na colocação de parafusos de heli-aço e posterior 

aplicação de betão projectado. 
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Os parafusos reforçam a estrutura interna da abertura criada e são definidos como elementos de reforço 

primário. Um dos exemplos são os parafusos de heli-aço com ancoragem de resina (figura 9) (Bawden, 

2011). 

Figura 8 - Classificação geomecânica de maciços rochosos (Palmstrom e Broch, 2006) 

Chapa 

Porca de aperto 

Parafuso de heli-aço 

Cartucho de secagem lenta 

Cartucho de 

secagem rápida 

Figura 9 - Componentes de um parafuso de heli-aço (adaptado de Hoek e Wood, 1987) 
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O betão projectado é uma mistura de cimento, agregados finos e grossos (areia e brita) com um ligante 

hidráulico (água) e, eventualmente, adjuvantes, com ou sem fibras de aço (Bawden, 2011).  

É um elemento de suporte secundário com a função de suster, parcialmente ou totalmente, a queda de 

blocos de rocha isolados pelas descontinuidades ou em zonas de alteração. Pode ser aplicado através 

de dois tipos de métodos: por via seca ou por via húmida, em que diferem essencialmente na adição 

de água à mistura (Fernandes, S., 2015): 

• Na projecção por via seca, os materiais são pré-misturados a seco. A mistura de cimento, 

agregados e aditivos sólidos é vertida na torva do equipamento de projecção, e é transportada por 

toda a extensão de uma mangueira por ar comprimido, até à extremidade da mesma, onde se situa 

a agulheta de projecção. Com a chegada da mistura seca à agulheta, é então introduzida uma 

determinada quantidade de água (controlada pelo operador), mais o acelerador líquido, produzindo 

uma mistura de betão que se projecta sobre a superfície da galeria. 

• Na projecção por via húmida, os materiais são misturados com água. A mistura de cimento, 

agregados, aditivos e água é introduzida na torva do equipamento de projecção, e neste caso, após 

o transporte da mistura pela mangueira até à agulheta de projecção, é apenas introduzido ar e uma 

determinada dosagem de acelerador líquido (figura 10). 

9. Levantamento topográfico 

Após cada desmonte é preciso que a equipa de topografia se desloque à frente para realizar o 

levantamento topográfico, de modo a avaliar o avanço obtido na detonação e verificar o resultado 3D 

para garantir as dimensões da galeria e averiguar a ocorrência de sobreescavação. 

  

Figura 10 – Projecção por via húmida (Fernandes, S., 2015; adaptado de Hofler et al., 2011) 
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2.4 Estimação de eficiência mineira 

Apesar dos esforços direccionados no desenvolvimento de novas técnicas, procedimentos e 

equipamentos, a produtividade das operações em desenvolvimento mineiro não mostraram ganhos 

significativos nos últimos anos. Segundo um estudo realizado em 2008 a produtividade do ciclo mineiro 

apenas aumentou em cerca de 1% anualmente (Nord, 2008b). 

As mudanças registadas entre 1973 e 2007 estão descritas na figura 11, onde está representado o 

tempo necessário para a concretização das operações unitárias em função do avanço atingido para 

uma galeria com 70m².  

Apesar da melhoria dos sistemas de furação, Zare e 

Bruland (2007) verificaram que a produtividade anual do 

ciclo, para a construção de uma galeria com uma secção 

de 60m², representava apenas uma melhoria de 1,5% ao 

longo de 30 anos, excluindo o tempo da operação de 

sustimento (figura 12).  

Uma das razões para o facto de o ciclo mineiro não ter 

evidenciado melhorias significativas está relacionado 

com a crescente e importante preocupação à segurança 

nas minas (Nord, 2008b).  

  

Figura 11 – Evolução do tempo das operações unitárias em função do avanço obtido 
entre 1973 e 2007 (Nord, 2008b) 

Figura 12 - Avanço médio semanal de uma 
secção de 60m², excluindo o tempo de 
sustimento, entre 1975 e 2005 (Zare e 

Bruland, 2007) 
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Outra razão pode ser explicada pelo facto da maioria dos estudos acerca de produtividade mineira têm 

sido direcionados no estudo de aspectos muito particulares do ciclo mineiro, seja de uma operação, de 

um equipamento ou um aspecto inerente a uma operação sem uma avaliação do seu impacto na 

globalidade do ciclo.  

Em 2004 Bernardo considerou que a análise sob o ciclo global das operações é uma regra importante 

no desmonte de maciços rochosos, na medida em que qualquer tentativa exagerada de minimização 

de custos numa dada operação, irá reflectir-se de uma forma negativa numa operação subsequente 

segundo uma avaliação de qualidade, económica e ambiental. Assim, a tarefa de optimizar o ciclo 

mineiro deve ser feita considerando o ciclo global das operações e não apenas uma parte, como se 

verifica na figura 13. 

É preciso entender certos princípios de avaliação de produção (Paraszczak, 2005): 

• Produtividade é o ritmo ou a taxa a que uma tarefa é realizada. Em minas as unidades de medida 

variam consoante a unidade/máquina, operador/hora; 

• Produção é a quantidade produzida; 

• Eficiência significa produzir o objectivo desejado com o mínimo desperdício envolvido. 

Uma das recentes propostas para melhorar a produtividade mineira consiste na utilização dos 

equipamentos da forma o mais eficiente possível. Diversas são as propostas de estimação de eficiência 

no que respeita à utilização dos equipamentos mineiros.  

Alguns estudos realizados para certos equipamentos como a pá mineira (Elevli e Elevli, 2010; Lanke et 

al., 2014; Arputharaj, 2015; Fourie, 2016; Jakkula et al., 2018), o jumbo de furação (Kansake e Suglo, 

2015), o britador de carvão de uma mina de longwall (Brodny et al., 2017) ou a dragline (Mohammadi 

et al., 2016) são exemplos. 

O objectivo consiste em realizar uma adequada avaliação do desempenho dos equipamentos utilizados 

em ambientes mineiros (Mohammadi et al., 2015). Os equipamentos implicam um elevado capital de 

investimento e cada vez mais os preços das commodities obrigam as minas a reduzir os seus custos 

em função de um maior ritmo de produtividade (Elevli e Elevli, 2010).  

Figura 13 - Variação do custo unitário com a granulometria (Dinis da Gama, 1990 in Bernardo, 2004) 
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A disponibilidade e a utilização dos equipamentos são consideradas os indicadores-chave para avaliar 

a eficiência de um equipamento mineiro, dado representarem um papel importante na fase da tomada 

de decisão durante a operação mineira (Jakkula et al., 2018).  

Disponibilidade 

Um equipamento é considerado disponível quando se encontra apto para realizar as suas funções 

(Arputharaj, 2015). O conceito de disponibilidade pode variar como disponibilidade operacional (uma 

dada operação) ou disponibilidade inerente (ao próprio equipamento) (Mohammadi et al., 2015). 

A disponibilidade operacional está associada à operação de um dado equipamento. Pode ser 

representada pelo número total de horas em que num dado período de tempo o equipamento esteve 

em condições de operar. Alguns autores consideram o tempo calendarizado como base de estudo (𝐷𝑜), 

enquanto outros defendem que esse período deve ser baseado no tempo planeado e não-planeado 

para a operação (𝐷′𝑜) (Mohammadi et al., 2015). A principal diferença entre as duas posições recaem 

sobre o tempo total contabilizado para a avaliação da disponibilidade total. Matematicamente a 

diferença pode ser explicada pelas equações (Rai, 2004):  

 Do =
TD

TT
 (2.1) 

 D′o =
TD

TOP
 (2.2) 

Em que TT corresponde ao tempo total, TOP é o tempo de operação planeada, TPP é o tempo de 

paragem planeada (manutenções diárias, manutenções preventivas entre turnos), TD é o tempo 

disponível, TND é tempo não disponível (avariado ou sem operador), TOU é o tempo de operação 

utilizado, TP é o tempo parado, TOE é o tempo de operação efectiva e TIA é o tempo de instalação e 

ajustes. Na figura 14 estão representados os parâmetros de tempo conhecidos (Elevli e Elevli, 2010).  

A disponibilidade inerente (𝐷𝑖)  está associada às características do próprio equipamento. Neste critério 

não fazem parte paragens devido a outros factores que não estejam directamente relacionados com o 

equipamento. Matematicamente pode ser expressa (Mohammadi et al., 2015): 

TT

TOP

TD

TOU

TOE TIA

TP

TND

TPP

Figura 14 - Distribuição dos tempos de operação (Elevli e Elevli, 2010) 
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 (3.1) Di =
MTTF

MTTF + MTTR
 (2.3) 

MTTF significa “Mean Time To Failure” e MTTR significa “Mean Time To Repair”. Pela definição é 

possível constatar que a disponibilidade inerente é uma função do parâmetro rentabilidade (quão 

frequente uma unidade falha ou avaria, R) e do parâmetro manutenção (quão rápido pode uma unidade 

ser reparada depois de falhar ou avariar, M) (Kumar, 1990).  

3.1) Di = f (MTTF, MTTR) (2.4) 

(3.1) Di = f (R, M) (2.5) 

Investigações acerca da rentabilidade do equipamento são úteis na definição dos intervalos optimais 

de uma manutenção preventiva correcta e bem planeada e quais as peças mais críticas de consumo 

pelo equipamento. Uma das formas mais eficientes de aumentar a disponibilidade inerente de um 

equipamento é aumentar a sua rentabilidade e apostar na sua manutenção, seja através da diminuição 

do número de avarias ou pela redução de intervalos entre manutenções (Kumar et al., 1989).  

Utilização 

A utilização de um equipamento representa o uso benéfico das horas disponíveis. Um equipamento 

pode estar disponível e não estar a trabalhar devido a uma má coordenação das actividades 

(Mohammadi et al., 2015). Este parâmetro representa a taxa de perdas relativamente à disponibilidade. 

Matematicamente pode ser representa pela equação: 

 (3.1) UEq =
TOU

TD
 (2.6) 

Segundo regras de Thumb, um equipamento com uma adequada manutenção deve ter uma 

disponibilidade de 80% a 90%, e uma utilização de 60% a 70% (Arputharaj, 2015).  

A limitação destes índices é transmitirem uma visão escassa do ciclo mineiro dado considerarem o 

equipamento como uma entidade isoladora do ciclo. Como tal, não se revelam como métodos de 

medição fiáveis de produtividade mineira (Mohammadi et al., 2015). 

Este foco no estudo da eficiência de um dado equipamento mineiro ou uma dada operação mineira faz 

com que as operações sejam estudadas isoladamente e não em conjunto, ignorando a máxima do ciclo 

global das operações. 

O conceito de Overall Equipment Effectiveness assume cada mais relevância no que diz respeita a 

questões de produtividade (Mohammadi et al., 2015). O OEE é um método de medição, que combina 

a disponibilidade, o desempenho e a qualidade para avaliar a eficiência de um equipamento. 
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Nakajima (1998) introduziu o conceito para medir o desempenho de equipamentos de uma indústria de 

manufactura onde considerou diversas fontes de perdas produtivas. O OEE é exprimido sob a forma 

de uma função de disponibilidade, desempenho e qualidade. 

 (3.1) OEE = Disponibilidade, D ∗ Desempenho, P ∗ Qualidade, Q (2.7) 

• Disponibilidade (D) tem em consideração o “tempo perdido”, incluindo todos os eventos que 

interrompem a produção planeada. Geralmente, tal ocorre devido a falhas ou avarias no 

equipamento. 

• Desempenho (P) tem em consideração “perdas de velocidade” – idêntica à “Utilização” definida na 

eq. 2.6. O uso de materiais inadequados, avarias, ineficiência do operador, condições de trabalho 

são alguns dos factores que fazem com que o equipamento opere a um ritmo menor do que o 

máximo possível durante a utilização do equipamento. 

• Qualidade (Q) tem em consideração a “perda de produto”. 

Os três parâmetros do OEE podem ser calculados através das seguintes expressões: 

 (3.1) D =
TOP − TND

TOP
;  P =

TD − TP

TD
;  Q =

TOE − TIA

TOE
 (2.8) 

É precisar encontrar o equilíbrio entre as necessidades da mina para retirar o maior proveito dos seus 

bens: 

• O estudo da eficiência de utilização de uma frente de trabalho; 

• A qualidade com que uma equipa é devidamente potenciada; 

• A eficiência com que o ciclo mineiro é produzido. 

Este é um conjunto de aspectos a ser explorado para procurar novas formas de estudar o ciclo mineiro.  

Em 2013 Skawina realizou um estudo em que comparou o ciclo mineiro com um método de escavação 

mecânica, de modo a analisar ambos os métodos de escavação e a compará-los através de 

ferramentas de simulação. Foram recolhidos dados de uma mina da Boliden (Suécia).  

  



25 

 

Para um diagrama de fogo com 85 furos e um avanço pretendido de 5m, os tempos médios das 

operações para completar um ciclo mineiro de uma galeria com dimensões de 6mx6m estão 

representados na tabela 1: 

Tabela 1 - Tempos das operações do ciclo mineiro (h/ciclo) (Skawina, 2013) 

Operação 
t operações 

(h/ciclo) 

Furação 6,61 

Carregamento 2,66 

Ventilação 0,75 

Remoção 3,23 

Saneamento 3,39 

Betão projectado 1,21 

Sustimento 8,60 

Raspagem 0,58 

Total 27,03 

Na tabela 1 estão os valores percentis-80 dos tempos médios das operações. É possível verificar que 

a operação de sustimento (definida como a actividade de colocação de parafusos) consume uma 

elevada quantidade do tempo do ciclo, representando 32% do tempo total, como verificado na figura 

15. Este valor é justificado pela qualidade do maciço rochoso em estudo (Skawina, 2013).  

  

Figura 15 - Representatividade das operações do ciclo mineiro (adaptado de Skawina, 2013) 
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3. Metodologia 

Em 1916 Young referiu que o desenvolvimento deve ser planeado para tornar acessível a quantidade 

máxima de minério para um volume mínimo de desenvolvimento. Ou seja, embora a função do 

desenvolvimento mineiro seja importante, a mina deve minimizar a quantidade de tempo e recursos 

alocados para essa actividade (Pareja, 2000). 

Neste capítulo é apresentada uma metodologia com o objectivo de optimizar o ciclo mineiro e aumentar 

a produtividade das operações mineiras (unitárias e auxiliares) em função da logística de trabalho 

associada ao ambiente mineiro. 

3.1 Monitorização do ciclo mineiro 

A monitorização do ciclo mineiro é uma das componentes propostas para a optimização do ciclo 

mineiro. Para tal é proposta a utilização de uma ferramenta de controlo do ciclo mineiro “Monitorização 

do ciclo mineiro” (figura 17).  

A ferramenta avalia o tempo útil das operações mineiras (tempo operacional) face ao tempo total 

despendido para a realização das actividades (tempo calendarizado). Pode ser aplicada: 

• De acordo com as características da mina ou do jazigo em escavação; 

• De acordo o tipo de material produzido (minério ou estéril); 

• Seja numa frente ou num conjunto de frentes que se considere necessário acompanhar. 

O procedimento da monitorização do ciclo mineiro está representado na figura 16. 

Transmissão 
informação

Registo 
informação

Acesso 
interactivo

Tratamento 
dados

Alterações 
aos 

processos

Melhoria 
contínua

Figura 16 - Monitorização do ciclo mineiro 
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Para a recolha de informação das operações de desenvolvimento mineiro, os dados a recolher podem 

ser divididos em 4 classes, segundo as classificações identificadas na tabela 2. 

O regime de trabalho das minas em norma consiste na distribuição das horas de trabalho por turnos de 

modo a maximizar a produção realizada. Como tal foi desenvolvida uma ferramenta com base num 

sistema de turnos, como se verifica na figura 18. Todos os turnos de trabalhos devem ser registados. 

A informação é registada com intervalos de 15 minutos, mas também pode ser alterada consoante as 

preferências de análise.  

As classificações dos parâmetros do ciclo mineiro devem ser definidas segundo os parâmetros 

determinados como necessários da mina e segundo as especificidades do cenário em questão.  

Tabela 2 - Classificação dos parâmetros do ciclo mineiro 

Operações 
Interrupções 

Mina 

Interrupções 

Empreiteiro 
Outras Interrupções 

Rega Falta água Avaria eléctrica Transporte pessoal 

Remoção Falta energia Avaria mecânica Passagem de turno 

Saneamento Topografia Problema bombagem Palestra segurança 

Raspagem Supervisão Tubaria danificada Espera carregamento 

Sustimento Ventilação Pista inoperacional Frente carregada 

Betão projectado Simulacro Falta equipamento Disparo falhado 

Furação  Falta operador Cura betão projectado 

Carregamento   Espera betoneira 

Limpeza do PD   Refeição 

Serviços eléctricos    

Manga de ventilação    

Serviços água/ar    

Bombagem    

Devem ser criadas condições para realizar o acompanhamento dos trabalhos mineiros em contínuo de 

modo a que seja possível realizar uma avaliação do panorama do ciclo. Os dados recolhidos devem 

permitir visualizar a produtividade dos processos mineiros e identificar os pontos do ciclo a melhorar.  

A recolha dos dados do ciclo mineiro pode ser realizada da seguinte forma: 

• Em contínuo de modo a permitir uma constante monitorização do ciclo. A tarefa da recolha pode 

ser entregue à sala de controlo da mina, por exemplo. 

• Presencial durante um dado período de tempo, com a cronometragem manual das operações, caso 

o objectivo seja observar uma situação pontual das operações mineiras; 

• Através da integração com software implementado nos equipamentos para rastreio em tempo real.
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Figura 17 - Ferramenta de controlo “Monitorização do ciclo mineiro" 
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As classificações podem ser compostas por duas classes: operações e não-operações.  

Operações 

As operações são todo o conjunto de actividades ou tarefas que têm como objectivo produzir trabalho 

efectivo no desenvolvimento de uma frente de trabalho. Neste conjunto estão incluídas as operações 

unitárias (as actividades responsáveis pelo desmonte da rocha) e as operações auxiliares.  

A monitorização das operações unitárias registadas compreende o tempo total de operação, 

representado na seguinte equação: 

(3.1) toperação =  tdeslocamento + tinstalação + tefectivo + tajustes + tdesinstalação (3.1) 

As operações unitárias estão associadas à utilização de um equipamento mineiro. Como evidenciado 

na equação 3.1, o tempo das operações unitárias depende: 

• Deslocamento do equipamento, desde o início da galeria até à frente de trabalho; 

• Instalação do equipamento (as operações de furação e o sustimento precisam de instalar os seus 

jumbos); 

• Tempo efectivo (correspondente à produção realizada); 

• Ajustes necessários no manuseamento do equipamento; 

• Desinstalação do equipamento. 

As operações auxiliares são um conjunto de tarefas que são imprescindíveis para o correcto 

funcionamento de qualquer operação unitária. Estas são definidas pelo conjunto: electricidade, 

ventilação, bombagem ou drenagem e abastecimento de água industrial. É importante notar que: 

• O jumbo de furação ou de sustimento não opera sem energia ou sem água; 

• Diariamente é necessário estar constantemente a bombear água da frente; 

• Para essas bombas trabalharem, também preciso é energia; 

• A manga de ventilação tem de ser constantemente avançada, pois sem ventilação não existem 

condições para trabalhar.  

Estes trabalhos também devem ser considerados como operações de apoio do ciclo mineiro e é 

impossível prosseguir com os trabalhos de escavação sem a realização destas tarefas.  

Electricidade: A energia eléctrica é fundamental para os trabalhos das operações mineiras. É preciso 

energia para operar equipamentos como os jumbos de furação e os jumbos de sustimento ou para 

alimentar os ventiladores e as bombas de esgoto. 

Ventilação: A captação do ar fresco tem origem em ventiladores que transportam o ar ao longo de 

mangas têxteis. Como tal é essencial a manga estar perto da frente para permitir o fluxo de ar na frente.  
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Água industrial: O abastecimento de água é essencial para trabalhar em qualquer mina. É preciso 

existir uma fonte de água para alimentar as actividades na frente, como a furação ou o sustimento.  

Bombagem/Drenagem: A bombagem ou drenagem da água pode ser feita com a utilização de 

bombas. A água presente na frente pode ser água infiltrada a percolar pelo maciço ou a água industrial 

depois de utilizada pelos equipamentos, como os jumbos de furação ou de sustimento. 

Não-operações 

As não-operações são todo o tipo de actividades ou paragens que implicam perdas de produtividade 

na frente ou tarefas que são necessárias para garantir a segurança em ambiente mineiro (como a cura 

do betão, retirada de pessoal da mina durante o período de desmonte, etc).  

Foi diferenciado em interrupções do tipo Mina, Empreiteiro e Outras:   

• O Empreiteiro pode ser o responsável pelos trabalhos de escavação de desenvolvimento; 

• As paragens da Mina estão relacionadas com os seus deveres ao nível de planeamento do projecto 

a executar e garantia de condições de trabalho; 

• As Outras Interrupções são um conjunto de paragens sem responsável próprio, associadas à 

logística e organização dos trabalhos em ambiente subterrâneo. 

Interrupções Mina: As interrupções Mina consistem: 

• Na garantia de infraestruturas que devem ser asseguradas pela mina, como: 

o Disponibilidade de energia eléctrica; 

o Adequado abastecimento de água da rede principal; 

o Controlo do sistema de ventilação da mina. 

• Geralmente as minas possuem responsáveis de supervisão que fiscalizam as condições de 

trabalho para garantir o cumprimento das regras de trabalho impostas pela mina.  

• Uma prática nas minas é a realização de simulacros para consciencializar os funcionários para os 

diversos perigos que existem numa mina, como é o caso do incêndio, da falha de energia, e assim 

relembrar procedimentos de segurança.  

• As equipas de topografia responsáveis pelo levantamento topográfico das frentes de trabalho por 

norma pertencem aos quadros da mina, constituindo outra fracção do controlo do processo de 

escavação. 

Interrupções Empreiteiro: O empreiteiro pode ser considerado como o responsável pela execução 

dos trabalhos de escavação das galerias de desenvolvimento. O empreiteiro tem obrigação de 

assegurar um conjunto de equipamentos e pessoal para a execução dos trabalhos de escavação.  



31 

 

As paragens alocadas à sua responsabilidade são: 

• Avarias nos equipamentos (mecânica ou eléctrica); 

• Falta de equipamento ou de operador para realizar a actividade;  

• Problemas nas estruturas essenciais ligadas à actividade operacional da frente de trabalho 

(bombagem não operacional, deficiências nas mangas de ventilação, rompimento de tubarias, 

condição da pista da rampa). 

Os problemas mais comuns nos equipamentos mineiros consistem principalmente em avarias 

mecânicas e eléctricas. Alguns exemplos são: 

• Rompimento de flexíveis seja nos jumbos de furação/sustimento, na pá mineira, na 

retroescavadora;  

• Peças de suporte de barrenas desgastadas; 

• Sobreaquecimento do equipamento; 

• Falhas eléctricas nos comandos de controlo do equipamento.  

Estas avarias representam perdas de tempo e apesar de serem impossíveis de evitar, podem ser 

minimizadas. Uma manutenção preventiva dos equipamentos mineiros é importante para diminuir a 

probabilidade de ocorrência de avarias. 

Sempre que o equipamento não está em funcionamento, deve ser sujeito a uma manutenção e revisão 

por parte do mecânico e electricista. Dado o objecto de estudo ser a frente de trabalho, não é 

discriminado o tipo de paragem do equipamento pois o foco de interesse é o ponto de situação da 

frente.  

Outras Interrupções: As Outras Interrupções são paragens obrigatórias para garantir a segurança dos 

trabalhos, associada à logística da mina e aos seus procedimentos de segurança. Nesta categoria 

inserem-se aspectos essenciais como a passagem de turno e o tempo de transporte do pessoal.  

O tempo de transporte do pessoal (TP) é registado entre o tempo de viagem da superfície até à mina, 

mais concretamente até à entrada da galeria de trabalho. Isto é, a partir do momento que as equipas 

de trabalho chegam à entrada da galeria, a actividade a cumprir imediatamente a seguir é registada a 

partir desse momento.  

A passagem de turno (PT) incluí a aquisição de equipamentos individuais de segurança, como a pilha 

e o cartão de registo de entrada da mina. 

O objecto de análise da monitorização é a utilização efectiva da frente de trabalho (UEF) e permite 

avaliar a eficiência de aproveitamento de uma frente de trabalho em ambiente subterrâneo. 

Para uma correcta monitorização os seguintes passos são essenciais para aproveitar o potencial da 

ferramenta de controlo do ciclo mineiro: 
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Transmissão da informação 

• No início dos turnos as equipas recebem as instruções na passagem de turno e quais os objectivos 

a atingir para o turno. Quando a passagem de turno terminar, deve ser registado o tempo de 

transporte do pessoal para a frente de trabalho. 

• Deve ser identificada a equipa ou o chefe de equipa em funções nesse turno. 

Registo da informação 

• Chegando à frente, as equipas irão continuar com as actividades. Por exemplo, caso o ciclo tivesse 

ficado com o sustimento por completar no 1º turno, deve ser registado o momento que a equipa do 

2º turno chega à rampa e registado o início da actividade de sustimento. 

• Durante o turno deve ser registado quando uma actividade é terminada e quando a outra é iniciada, 

e quaisquer alterações ao estado do ciclo devem ser apontadas. 

• No final do turno, deve ser identificado o ponto de situação da frente. Após a saída da mina deve 

ser registado o tempo de transporte do pessoal para a superfície e iniciada a passagem do próximo 

turno. 

Acesso interactivo 

• A ferramenta pode ser acedida a qualquer momento do turno e verificado o estado da frente, e a 

partir daí, o próximo turno pode ser preparado ou feitas alterações ao planeamento dos trabalhos. 

Tratamento dos dados 

• Com os dados obtidos é preciso fazer o tratamento. Toda a recolha e análise tem por base métodos 

estatísticos usando o MS Excel 2013.  

Alterações aos processos 

• Durante as passagens de turno a informação registada deve ser analisada e discutidos os principais 

incidentes e debatidas soluções para os problemas ocorridos.  

• A ferramenta permite uma optimização do ciclo turno-a-turno, bem como a identificação de falhas 

nas operações.  

Melhoria contínua 

• Todos os dias e todos os turnos os processos devem ser revistos. 

A constante procura por melhorar cada turno em conjunto com a realização de um planeamento 

operacional adequado e estruturado leva a que seja mais fácil identificar oportunidades de melhoria e 

propor as respectivas medidas para o melhor funcionamento do ciclo.  
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3.2 Planeamento operacional 

A implementação de uma filosofia de planeamento operacional nos trabalhos em subterrâneo é outra 

componente proposta para melhorar o rendimento do ciclo mineiro de uma mina. Para tal é proposta a 

utilização da ferramenta de dimensionamento do ciclo mineiro (figura 18). 

A ferramenta de dimensionamento do ciclo tem como objectivo definir um modelo de ciclo com uma 

sequência optimizada e ajustada ao sistema de turnos da mina. É preciso respeitar a organização e os 

procedimentos de segurança de cada mina e enquadrar os seus impactos durante a distribuição das 

operações pelo tempo de trabalho disponível. 

Na figura 18 estão apresentados os parâmetros a respeitar no dimensionamento do ciclo, cujo objectivo 

deve passar por definir um ciclo mineiro optimizado (CMO). Como já foi referido as minas laboram em 

sistemas de turnos. Cada turno de trabalho corresponde a um certo número de horas (t turno). Na 

definição de uma sequência eficiente do ciclo mineiro, é preciso ter em conta que o ciclo depende: 

• Tempo total das operações mineiras: unitárias e acessórias (∑ Opi,jm,n
1 ); 

• Tempo de transporte do pessoal (∑ TPi,jm,n
1 ) para entradas e saídas da mina; 

• E de todo o tipo de interrupções/paragens (∑ Inti,jm,n
1 ) até ao momento de detonação, sejam do tipo 

Mina, Empreiteiro ou Outras. 

As operações unitárias são interdependentes e precedentes, isto é, não é possível iniciar uma 

actividade sem o fim da anterior. Quaisquer variações numa dada actividade irão ter um impacto directo 

na próxima actividade.  

➢ Um atraso numa actividade provoca por consequência um atraso no início da próxima actividade e 

consequentes atrasos no ciclo.  

➢ Uma redução na eficiência com que se realiza uma tarefa ou uma menor qualidade no resultado 

obtido numa actividade, induz maiores dificuldades na realização da próxima actividade, 

prejudicando o ciclo.  

➢ A análise da dependência entre as operações é importante pois para optimizar o ciclo não é 

possível estudar cada operação individualmente porque cada mudança numa operação vai implicar 

um impacto directo nas posteriores. 

Numa mina acontecem inúmeros constrangimentos desde à elevada probabilidade de um equipamento 

avariar ou a ocorrência de alterações no maciço. Numa mina imprevistos súbitos é algo comum. Por 

isso, de modo a reduzir qualquer tipo de atraso, é importante prever o desenrolar dos trabalhos e 

planear as tarefas a realizar. 

Esta filosofia aplica-se aquando da realização de planos anuais ou mensais de uma mina. Por isso 

também é importante ter planos semanais, diários e turno-a-turno. Essa deve ser a base de 

pensamento de um projecto de desenvolvimento mineiro. 
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Turno 1 t turno (h) = 
TP entrada + Op11 Op12 … Op1n + Int1…n + TP saída 

ti (h)  ti (h) ti (h) ti (h) ti (h)  ti (h)  ti (h) 

Turno 2 t turno (h) = 
TP entrada  Op21 Op22 … Op2n  Int2…n  TP saída 

ti (h)  ti (h) ti (h) ti (h) ti (h)  ti (h)  ti (h) 

 . 
= 

…  … … … …  …  … 

 . ti (h)  ti (h) ti (h) ti (h) ti (h)  ti (h)  ti (h) 

 . 
= 

…  … … … …  …  … 

  ti (h)  ti (h) ti (h) ti (h) ti (h)  ti (h)  ti (h) 

Turno x t turno (h) = 
TP entrada  Opm1 Opm2 Opmn 

Detonação 

 Intm…n  TP saída 

ti (h)  ti (h) ti (h) ti (h)  ti (h)  ti (h) 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Ferramenta de dimensionamento do ciclo 
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O planeamento operacional é um processo continuo, não-estático, onde é preciso estar 

constantemente a prever imprevistos e condicionalismos. Basta um equipamento avariar e toda a 

actividade se vai atrasar e com ela todo um plano de uma semana pode ficar comprometido. E esse é 

o caso mais provável de acontecer porque nenhum plano operacional tem como objectivo ser cumprido, 

mas sim orientar e compreender as tarefas de modo a maximizar e rentabilizar as operações mineiras. 

O dimensionamento de um turno de trabalho k deve atender à seguinte equação: 

(3.1) tturno k = TPk
entrada  + ∑ Opk

1n

n

1

+ ∑ Intk
1n

n

1

+ TPk
saída (3.2) 

Na distribuição das horas de trabalho, é preciso ter em conta: 

o Horário de trabalho da mina em estudo; 

o Capacidades dos equipamentos disponíveis; 

o Ajustar o rendimento das operações unitárias ao maciço rochoso em escavação; 

o Procedimentos de segurança e de logística da mina e toda a envolvência das infraestruturas ao 

redor.  

Deve ser dimensionada uma sequência de turnos eficiente para retirar o máximo proveito do rendimento 

das operações unitárias e assim potenciar o ciclo mineiro e consequentemente o ritmo de avanço da 

escavação em execução. 

Na implementação de um planeamento operacional, é importante aplicar as seguintes medidas: 

❖ Deve ser definido um ciclo mineiro optimizado (CMO), um ciclo que sirva de meta a atingir de forma 

regular e consistente para os próximos ciclos de modo a rentabilizar as operações unitárias e 

maximizar o avanço obtido. 

❖ As operações unitárias devem ser ajustadas ao sistema de turnos da mina. Devem ser criadas 

métricas de avaliação para cada operação, de modo a realizar uma correcta avaliação dos 

respectivos rendimentos. 

❖ É vital realizar um acompanhamento das operações turno-a-turno. Para a monitorização do ciclo 

pode ser utilizada a ferramenta de controlo proposta (figura 18); 

❖ O ponto de situação do ciclo deve ser avaliado em cada turno, e uma actualização das tarefas para 

os turnos seguintes. Devem ser feitas passagens de turno onde a informação é revista, e discutidas 

estratégias e uma previsão dos obstáculos futuros; 

❖ Deve ser feita uma gestão contínua dos equipamentos e uma preparação prévia de cada actividade 

de modo a minimizar perdas de tempo e desenvolver uma produção eficiente. No final de cada 

turno os equipamentos devem ser deixados à entrada da galeria, e se possível, instalados na frente 

de trabalho. 
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❖ É importante organizar e planear os trabalhos de escavação. Um dia da semana pode ser o 

suficiente. Na reunião deve ser feito um balanço do número de ciclos realizados na semana anterior 

e verificado o ponto de situação dos metros já realizados e analisado o avanço médio por ciclo. 

Devem ser coordenados os trabalhos necessários para as frentes prosseguiram com os trabalhos 

de avanço:  

o Serviços eléctricos: avançar quadros de frente; avançar quadro de distribuição, reforçar a 

energia, colocação de uma bomba extra, etc; 

o Ventilação: colocação de novos ventiladores, coordenação da manga disponível em 

armazém, etc.  

o Planeamento: A comunicação com o planeamento é importante para esclarecer dúvidas 

acerca do futuro das frentes a curto prazo e identificar áreas de oportunidades de melhoria.  

❖ É fundamental a presença das áreas de apoio (ventilação, topografia, planeamento, eléctrica) para 

que em conjunto sejam antecipados possíveis constrangimentos e traçadas estratégias para o 

cumprimento dos planos dos projectos. 

❖ Definir como objectivo a atingir o máximo teórico possível para qualquer resolução pode ser uma 

prática positiva. Apesar de esse valor não ser normalmente um resultado realista, incute nas 

pessoas uma postura de constante superação todos os turnos, todos os dias.  

❖ Acima de tudo, a preservação da segurança de todos os intervenientes do ciclo mineiro deve ser 

assegurada.  

O foco deve ser: 

✓ Optimizar o ciclo mineiro (prever, planear e coordenar as operações unitárias e acessórias para 

minimizar a ocorrência de paragens/interrupções. Há actividades que podem ser em simultâneo 

com as operações na frente, como por exemplo avançar a manga de ventilação ou a tubaria); 

✓ Potenciar as operações unitárias (dado serem a componente principal do ciclo); 

✓ Rentabilizar a utilização da frente de trabalho. 
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3.3 Parâmetros de produtividade 

Qualquer escavação mineira deve ser avaliada em função da produtividade atingida para um dado 

período de tempo. Neste capítulo um conjunto de métricas do ciclo mineiro são propostas para medir e 

avaliar a produtividade em projectos de desenvolvimento.  

• Número de ciclos, C: um ciclo é dado como completo quando é terminada a sequência de um ciclo 

mineiro representada na figura 4. É preciso entender que o ciclo não é dado como concluído quando 

a frente fica carregada. Apenas quando ocorre o desmonte é que o ciclo está terminado e é obtido 

um avanço. 

(3.1) C =  ∑  Ci

i

1

 (3.3) 

• Avanço total: Corresponde ao avanço obtido pela escavação realizada num dado período de tempo 

i (semanal, mensal, anual) relativamente ao número de ciclos concretizados (C). Geralmente é 

apresentada em unidade de metros.  

 (3.1) Av (m) =  ∑ Avi (Ci)

C

1

 (3.4) 

• Avanço por ciclo: Corresponde ao avanço médio obtido por ciclo para um dado período de tempo i 

(semanal, mensal, anual). 

(3.1) Avanço/ciclo (m) =  
 Avi

Ci

 (3.5) 

• Avanço diário: este é um parâmetro utilizado para possibilitar a comparação entre minas, pois cada 

mina tem a sua heterogeneidade, o seu sistema de trabalho e particularidades. 

(3.1) Avanço/dia (m) =  
Avanço total (m)

Dias do respectivo do mês
 (3.6) 

Estes são os parâmetros de estudo mais tradicionais. Para um conjunto de frentes disponíveis é 

importante estudar a eficiência com que um ciclo é obtido. Como tal, propõe-se adoptar os seguintes 

indicadores: 

• A utilização efectiva da frente (UEF) representa o quociente entre o tempo das operações (com 

impacto efectivo na frente de trabalho) e o tempo total. Este parâmetro é semelhante ao parâmetro 

definido na equação 2.6. A avaliação pode ser referente em relação ao turno, ao dia ou ao mês, e 

pode ser obtido aplicando o capítulo 3.1. 
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(3.1) UEF (%) =  
∑ Tempo das operações (h)

∑ Tempo total (h)
 (3.7) 

• O tempo do ciclo mineiro, tciclo, representa a frequência com que é completado um ciclo para um 

dado período de tempo i.  

Dado as minas operarem em sistemas de turnos, tciclo pode ser calculado através do número médio de 

turnos necessários para completar um ciclo, em função do número de ciclos obtidos, sabendo o número 

de horas de cada turno. 

 tciclo  =  
∑ Turnos de trabalho

Ci

∗ horas/turno (3.8) 

• O rendimento do ciclo mineiro, ηciclo, representa a razão entre o tempo do ciclo proposto a atingir 

e o tempo do ciclo obtido. 

 ηciclo  =  
tciclo proposto 

tciclo real

 (3.9) 

• O tempo das operações unitárias, top.  unitárias, representa o tempo total despendido pelas 

operações unitárias e deve ser um instrumento auxiliar na definição do ciclo mineiro optimizado 

(CMO). Pode ser expresso em minutos ou em horas. 

 top.  unitárias =  tfuração + tcarregamento + tremoção + tsaneamento + tsustimento (3.10) 

• O rendimento das operações unitárias, ηop.  unitárias, representa a razão entre o tempo proposto a 

despender e o tempo de duração obtido pelas operações unitárias. 

 
ηop.  unitárias  =  

top.  unitárias proposto (CMO)

top.  unitárias real 
 

(3.11) 

• O coeficiente de eficiência do ciclo (CEC) permite avaliar o rendimento do ciclo mineiro, consoante 

o rendimento obtido dos tempos do ciclo e das operações unitárias, em conjunto com a análise da 

utilização da frente de trabalho. 

 CEC (%) =  η ciclo ∗ UEF ∗  ηop.  unitárias  (3.12) 

Os dados recolhidos e os resultados obtidos devem ser analisados e discutidos para identificar os 

problemas mais críticos, para que o ritmo de avanço seja beneficiado e as perdas de produtividade 

reduzidas.  
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4. Caso de estudo 

O caso de estudo retrata a aplicação da metodologia apresentada anteriormente de organização e 

desenho de trabalhos na área do desenvolvimento mineiro em minas subterrâneas para optimizar o 

ciclo mineiro, considerando restrições operacionais no que diz respeito à envolvência de trabalhos em 

subterrâneo. Não será feita uma avaliação económica do projecto e os custos associados. 

A metodologia foi aplicada na escavação de duas rampas de desenvolvimento na mina de Neves-

Corvo. Foi feita uma análise à produtividade dos processos, para os quais foram desenvolvidas 

estratégias e definidas equipas e equipamentos dedicados. A execução dos trabalhos de escavação 

esteve a cargo da EPOS S.A, uma empresa especialista em obras subterrâneas.  

A mina é gerida pela Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SA. A Somincor é uma empresa 

de extracção e tratamento de minérios metálicos não ferrosos (cobre e zinco) localizada sob um couto 

mineiro licenciado na faixa piritosa ibérica. A metodologia foi aplicada em três rampas em simultâneo, 

mas apenas duas rampas serão alvo de análise. O acompanhamento decorreu entre Março de 2018 e 

Dezembro de 2018. 

A mina opera num modelo de laboração contínua, isto é, ocorrem trabalhos durante 24 horas/dia 

durante 7 dias/semana. O modelo consiste na divisão dos trabalhos em 3 turnos de 8 horas (tabela 3): 

Tabela 3 - Horários de trabalho 

 

 Inicio Fim 

Manhã 06:00 14:00 

Tarde 14:00 22:00 

Noite 22:00 06:00 

Tabela 4 - Período de detonações 
 

 Inicio Fim 

Manhã 13:30 14:00 

Tarde 21:30 22:00 

Noite 05:30 06:00 

No final dos turnos existe um período de 30 minutos exclusivamente para as detonações das frentes, 

em que é obrigatório a saída de todos os presentes na mina (tabela 4). Este é um procedimento de 

segurança da mina onde os trabalhos têm de ser interrompidos antes do turno terminar, de modo a que 

os trabalhadores estejam na superfície até à hora das detonações. 

Após a identificação do problema e definido o objectivo, a metodologia pressupõe a utilização de 3 

ferramentas: 

• Ferramenta de controlo do ciclo mineiro; 

• Ferramenta de dimensionamento do ciclo; 

• Ferramenta de medição dos resultados; 

• E posterior análise dos dados e discussão dos resultados. 

No seguinte fluxograma é possível observar a metodologia aplicada no caso de estudo (figura 19):  
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Figura 19 - Metodologia aplicada no caso de estudo 



41 

 

4.1 Caracterização das rampas 

A mina pretende aumentar a produção no que respeita à extração de zinco no jazigo do Lombador. Um 

conjunto de infraestruturas foram definidas para apoiar esse aumento de produção.  

Uma das infraestruturas consiste na construção de uma nova câmara de britagem no fundo do 

Lombador (a 1000 metros de profundidade) com o objectivo de conectar à britagem do 700 (localizada 

a cerca de 500 metros de profundidade) e captar o volume resultante do aumento da produção.  

Para tal, foram desenhadas três rampas para a passagem de correias transportadoras que vão servir 

de meio de transporte do minério entre as britagens (ramps for material handling) (figura 20).  

Na aplicação da metodologia foi realizado o acompanhamento e a coordenação dos trabalhos de duas 

galerias: as rampas LS0RAM06 e LS0RAM07.  

As galerias LS0RAM06 e LS0RAM07 fazem parte do conjunto de três rampas, cujo objectivo passa por 

ligar a nova britagem com a mais antiga por meio de correias transportadoras. 

Além destas duas, a galeria LS0RAM05 é a outra rampa que vai servir para a passagem de tapetes de 

transportes de minério. Esta rampa está conectada superiormente à rampa LS0RAM06, e tem um 

comprimento de 773 metros, tendo sido iniciada em 01/05/2017 e terminada a 12/02/2018.  

No total o projecto mineiro das três galerias comtemplam a realização de 3,2 km de desenvolvimento. 

  

Figura 20 - Representação das rampas para passagem de correias transportadoras 
(adaptado de Wardell Armstrong International, 2017) 
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• Rampa LS0RAM06  

A rampa LS0RAM06 é uma galeria descendente com uma inclinação de -18º, com dimensões de 

5,5mx5,5m e um comprimento de 1084 metros (figura 21). O desenvolvimento da rampa teve início a 

25/07/2017 e fim a 31/10/2018. Mais tarde procederam-se aos trabalhos para se intersectar com a 

rampa LS0RAM07 e outras infraestruturas dos projecto. 

Além da sua extensão, a rampa é acompanhada por cinco pontos de descarga para auxiliar na limpeza 

do estéril produzido e por um circuito de exaustão com 212 metros, que permite retirar o ar contaminado 

da galeria.  

Os pontos de descarga (PD) são secções perpendiculares à direcção da frente de trabalho. A função 

destas secções é alocar temporariamente o estéril produzido. Mais tarde podem ser utilizadas como 

infraestruturas (armazém, estação de serviço, etc). Na figura 22 está ilustrado o segundo ponto de 

descarga da rampa LS0RAM06. 

Figura 22 - Carta topográfica da rampa LS0RAM06 e do PD-2 a 23/02/2018 

Figura 21 - Perfil da rampa LS0RAM06 a 10/06/2018 

D 
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• Rampa LS0RAM07  

A rampa LS0RAM07 é uma galeria ascendente com 18º de inclinação e com dimensões de 5,5mx5,5m 

(figura 23). Tem um comprimento total de 990 metros e foi acompanhada por cinco pontos de descarga 

para auxiliar na limpeza do estéril produzido e por dois circuitos de exaustão de 150 metros. A sua 

escavação foi iniciada a 01/09/2017.  

Devido ao facto de ser uma galeria localizada a mais de 1000 metros, os níveis de pressão e 

temperatura são elevados. Hartman et al. (1981) observaram que a profundidade define os limites de 

pressão e de temperatura ao maciço rochoso.  

Para fazer face a esse problema foi instalado um equipamento de arrefecimento de ar fresco acoplado 

com manga rígida para diminuir a temperatura da manga e rentabilizar a qualidade do ar na frente. 

 

O objectivo da metodologia apresentada neste caso de estudo será caracterizar e estudar o ciclo 

mineiro das duas rampas, e tentar optimizá-lo à margem das condicionantes associadas aos trabalhos 

em ambiente subterrâneo. Os processos mineiros vão ser analisados com o propósito de identificar 

oportunidades de potenciar o ritmo de avanço e assim reduzir os prazos de escavação, aplicando um 

conjunto de ferramentas na optimização do ciclo mineiro. 

A necessidade de reduzir o tempo de finalização destas rampas era elevada para não prejudicar a 

rentabilidade do projecto onde estavam inseridas. Estas duas rampas eram infraestruturas essenciais 

da construção de uma britagem. Quanto mais rápido as suas escavações fossem terminadas, mais 

cedo as galerias poderiam ser entregues aos trabalhos para colocação das correias transportadoras.  

  

Figura 23 - Perfil da rampa LS0RAM07 a 10/06/2018 
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• Maciço rochoso  

Quanto à caracterização geológica do maciço das rampas consistia em xistos negros intercalados com 

quartzitos. Ambas as unidades litoestratigráficas encontravam-se intersectadas por fendas de tracção, 

preenchidas maioritariamente por quartzo leitoso. O maciço em desmonte está ilustrado na figura 24.  

Os xistos negros eram muito foliados e de baixa competência. As variações reológicas do maciço 

rochoso deviam-se à intercalação entre os xistos negros (mais friáveis) e os quartzitos (mais 

competentes). Na tabela 5 estão descritas os valores da resistência à compressão uniaxial do maciço 

(𝜎𝑐): 

Tabela 5 - Gama de valores da resistência à compressão uniaxial, σc (MPa) 

 

Resistência à 

compressão uniaxial 

(𝝈𝒄) (MPa) 

Xistos negros 14 - 30 

Quartzitos 60 - 80 

A baixa competência dos xistos negros apresentou diversos cuidados, nomeadamente devido à 

necessidade de aplicar betão projectado entre ciclos consecutivos em certas ocasiões. 

  

Figura 24 - Maciço de xisto negros e quartzitos 
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4.2 Aplicação da ferramenta de controlo 

Neste capítulo é apresentado o processo aplicado relativamente à monitorização do ciclo das duas 

rampas. Para aplicar uma monitorização contínua do ciclo foi proposto adoptar a ferramenta de controlo 

“Monitorização do ciclo mineiro” (figura 17) de modo a registar as actividades. A ferramenta foi entregue 

à sala de controlo da mina, que ficou responsável por registar a informação (ver Anexo C). 

A ferramenta de controlo tinha como fim minimizar perdas de tempo de modo a reduzir o tempo de 

finalização das rampas. Foi realizado um período de instrução às equipas, onde foi explicada a 

ferramenta, os seus parâmetros de avaliação e os objectivos da monitorização do ciclo.  

• A metodologia foi iniciada a 12/03/2018 na rampa LS0RAM06 até 31/12/2018.  

• A partir de 02/05/2018 a metodologia foi igualmente implementada na rampa LS0RAM07, a partir 

do qual foi feito o acompanhamento contínuo e simultâneo das duas rampas. 

Em simultâneo com a aplicação da metodologia, a mina definiu um sistema com equipas e 

equipamentos dedicados para diminuir o tempo de escavação das rampas. Um sistema de equipas e 

equipamentos dedicados para uma dada frente significa que existe um equipamento e um operador 

dedicados para cada actividade a realizar nessa frente. Ou seja, cada rampa tinha um conjunto de 

equipamentos fixos e uma equipa exclusivamente operacional para os seus trabalhos.  

Relativamente à mina em questão há certos aspectos a ter em conta: 

Serviços eléctricos: A energia é fornecida às frentes de trabalho por quadros de frente, isto é, 

estações fixas de energia alimentadas por transformadores localizados na mina que convertem a 

energia de alta tensão, proveniente da superfície, em baixa tensão a ser utlizada na mina.  

Os quadros de frente tinham de ser avançados num intervalo de 60 a 80 metros para não diminuir a 

eficiência da transferência enérgica entre os quadros de frente da galeria e o ponto de transferência. 

Manga de ventilação: Em ambas as rampas a captação do ar fresco tinha origem em ventiladores 

com uma potência de 110kW que transportam o ar ao longo de mangas têxteis. Como tal era essencial 

a manga estar perto da frente para permitir a circulação de ar na frente.  

Na rampa LS0RAM07, foi utilizado um sistema de refrigeração que refrescava o ar captado do circuito 

de ar fresco. O ar era depois enviado ao longo de toda a galeria por um sistema de tubos rígidos de 

PVC com 3 metros de comprimento cada. Estas unidades permitem reduzir a perda de ar e diminuir a 

probabilidade de o ar aumentar de temperatura ao percolar pelas mangas.  

Estes tubos tinham de estar a mais 60 metros da frente de trabalho para não se danificarem com o 

impacto da detonação. A partir dos 60 metros era preciso colocar a tradicional manga do tipo têxtil até 

à frente para fornecer o ar fresco. A ventilação é um aspecto a estudar nesta galeria pois foi necessário 

conciliar as actividades na frente para continuar a alimentar a frente com ar fresco.  
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Bombagem: Na rampa LS0RAM06 a concentração de lamas na frente era um problema inevitável 

devido à acentuada inclinação da galeria. Por isso eram colocadas bombas na frente de trabalho para 

enviar as lamas para depósitos colocados em níveis intermédios da rampa, que funcionavam como 

estações intermédias de bombagem para reiniciar a pressão. Com a utilização de uma segunda bomba 

no interior do depósito as lamas eram enviadas para a estação principal da mina.  

Na rampa LS0RAM07 os problemas de bombagem eram nulos pois dado a galeria ser a subir, toda a 

água e lamas produzidas eram escoadas pela rampa naturalmente. Era criada uma vala num dos 

hasteais para desviar a circulação da água e assim não prejudicar o estado da pista da rampa. 

Transporte do pessoal: Depois de diversas medições foi considerado que o tempo de deslocamento 

da superfície à entrada das rampas LS0RAM06 e LS0RAM07 e vice-versa, era de 25 e 45 minutos, 

respectivamente. 

Deslocamento dos equipamentos: Como os equipamentos eram dedicados não havia deslocamento 

dos equipamentos pela mina. Para alocação dos equipamentos, eram utilizadas galerias de apoio, onde 

também era realizada a manutenção e a revisão dos equipamentos mineiros da respectiva rampa.  

Espera carregamento: Após a furação estar concluída, a frente era colocada em espera de 

carregamento dado que o fornecimento do material explosivo era da responsabilidade da mina. Este 

factor não foi considerado como interrupção Mina pois era um aspecto organizacional e a frente podia 

ser carregada a qualquer momento do turno.  

Frente carregada: Quando é terminado o carregamento, as operações na frente ficam terminadas, e 

apenas são retomadas no turno seguinte. Como os desmontes na mina são todos feitos em simultâneo 

na última meia hora do turno, o ciclo só pode retomar no próximo turno (tabela 4). Este é outro factor 

organizacional e logístico da mina. Caso acontecesse a detonação falhar, o sucedido era registado e 

durante o turno devia ser feita a respectiva avaliação para identificar a falha.  

Espera betoneira: O factor “espera de betoneira” é dependente da realização do betão projectado e 

permite identificar o tempo que as betoneiras demoram a se deslocar até às frentes de trabalho. 
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4.2.1 Definição da situação inicial de referência 

Na fase inicial foi realizado um acompanhamento presencial e contínuo dos trabalhos. O 

acompanhamento teve como objectivo observar o estado dos processos e definir uma posição inicial 

de referência do projecto de modo a existir um modelo de comparação para o futuro.  

Foi realizado um acompanhamento da rampa LS0RAM06 no mês de Março, onde foi possível 

determinar o tempo médio de cada operação. Na tabela 6 estão representados os tempos médios das 

operações unitárias. 

Tabela 6 - Tempos das operações unitárias do ciclo mineiro da rampa LS0RAM06 em Março/2018 (h/ciclo) 

Operação 
top. unitárias 

(h/ciclo) 

Furação 4,60 

Carregamento 1,63 

Ventilação - 

Rega 0,50 

Remoção 2,52 

Saneamento 1,96 

Raspagem 1,04 

Sustimento 4,66 

Betão projectado 1,31 

• No estudo das operações unitárias do ciclo mineiro devem ser consideradas duas actividades 

importantes: a rega do material fragmentado e a raspagem da frente de trabalho; 

• De referir que o sustimento é definido pela actividade de colocação de parafusos heli-aço, sendo o 

betão projectado avaliado à parte.  

• Na mina a ventilação dos gases é garantida durante as passagens de turno e o transporte do 

pessoal para a frente. Durante esse período ninguém pode estar no interior da mina. 

O balanço do primeiro mês representou um avanço de 77,3 metros, tendo sido concretizados 20 ciclos 

no total com uma média de 3,87m/ciclo. A rampa apresentou uma média de um ciclo a cada 4,3 turnos, 

o que representava a realização de um ciclo ao fim de 34,7 horas em média. 

Após a avaliação das operações mineiras durante um período de 1 mês foi entendido que havia espaço 

de melhoria no que respeitava ao desempenho do ciclo mineiro. Como tal foi decidido estudar modos 

de aumentar o aproveitamento das operações unitárias e de como potenciar o ciclo mineiro em função 

do sistema de turnos de 8 horas. 
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4.2.2 Análise das operações unitárias 

Neste capítulo está evidenciada uma proposta de optimização das operações unitárias, onde é 

explicado o procedimento de cada operação, identificados os principais condicionantes e os tempos 

propostos a atingir em cada operação, de modo a definir um ciclo mineiro optimizado (CMO) em função 

do sistema de turnos da mina. Esta análise resultou da recolha de dados de mais de 10000 horas de 

trabalho, onde foi feito o acompanhamento contínuo do ciclo mineiro das duas rampas. 

• Furação 

O modelo Boomer E2 da Epiroc foi o jumbo de furação escolhido para integrar as frentes de 

desenvolvimento. O equipamento é composto por dois braços de perfuração com a capacidade de usar 

varas de aço com um comprimento de 5,2m. O diagrama apresentado na figura 25 resultou de diversas 

tentativas de optimização. Foi definido como objectivo atingir uma eficiência de 85% do comprimento 

de furação realizado (4,5m) devido às características do maciço. O esquema tem um total de 81 furos 

de 51mm de diâmetro (9 furos de soleira + 23 furos de contorno + 36 furos de produção + 13 furos de 

caldeira) e 6 furos vazios de 102mm de diâmetro.  

A rampa descendente LS0RAM06 tem um esquema de furação com os furos em leque, de maneira a 

permitir a furação de uma caldeira ascendente e, consequentemente, promover a sua limpeza. Com 

esta opção é garantida uma protecção extra à infraestrutura da frente (manga de ventilação, quadros 

eléctricos, tubagem), bem como uma melhor limpeza destes furos da caldeira (a água com detritos 

escoa por gravidade para fora dos furos).  

No caso da rampa ascendente LS0RAM07, esta opção não se colocava já que a caldeira seria sempre 

ascendente, ou seja, com a mesma inclinação da galeria. A colocação da caldeira é apenas indicativa 

e pode ser colocada em qualquer parte (esquerda, central e direita).  

Figura 25 - Diagrama de fogo das rampas 
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O procedimento da furação consiste na realização de 87 furos com um comprimento de 5,2m e 51mm 

de diâmetro. Os furos vazios são posteriormente alargados com um bit de 102mm de diâmetro (tabela 

7). 

Tabela 7 - Parâmetros da operação de furação 

Nº furos 87 

Nº vazios 6 
  

Nº braços 2 

Comprimento furo (m) 5,2 

O maciço em escavação são xistos negros com quartzitos. O principal factor de influência do tempo de 

furação era a velocidade de penetração no maciço. A velocidade variava consoante as mudanças no 

maciço rochoso. Quando era evidente a presença de quartzitos a rocha apresentava uma maior 

resistência ao bit, provocando uma diminuição do ritmo de perfuração, bem como um desgaste 

prematuro dos bits.  

A velocidade de furação podia atingir os 2,3m/min nos furos de 51mm de diâmetro e os 1,2m/min para 

o alargamento dos furos vazios. Dado não ser possível prever o estado do maciço, foi considerada uma 

velocidade média de 1,5m/min para os furos de 51mm de diâmetro e 0,87m/min de 102mm de diâmetro 

(tabela 8). 

Tabela 8 - Tempo médio de um furo 

Diâmetro do furo Tempo (hh:mm:ss) Observações 

Ø=51mm 00:03:30 Velocidade de furação 1,50m/min 

Ø=102mm 00:06:00 Velocidade de furação 0,87m/min 

Considerando um tempo médio de 25min para o deslocamento, instalação e desinstalação do jumbo 

de furação, 20min para a navegação do equipamento e um tempo efectivo de 3h08min para a furação 

do diagrama de fogo apresentado, é possível admitir um tempo de furação total de 4h23min (tabela 9). 

Foi admitida uma duração de 4h30min. 

Tabela 9 - Duração modelo da operação de furação 

Actividade Tempo (hh:mm:ss) 

Deslocamento/instalação 00:15:00 

Navegação 00:20:00 

Efectivo 03:08:15 

Ajustes 00:30:00 

Desinstalação 00:10:00 

Total 4:23:15 
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• Carregamento 

Em seguida é feito o carregamento dos 81 furos com emulsão explosiva (tabela 10). Os furos são 

carregados mecanicamente através de um equipamento com uma bomba de emulsão, excepto os furos 

do contorno que são carregados com emulsão encartuchada (não acoplada) e traçada externamente 

com cordão detonante para criar o efeito de recorte na galeria. 

Tabela 10 - Parâmetros da operação de carregamento 

Nº furos 81 

Comprimento furo (m) 5,2 

Foi considerado um tempo médio de 25min para o deslocamento, instalação e desinstalação do 

equipamento de carregamento e 20min para a eventualidade de ser necessário proceder ao 

saneamento manual de alguma zona rochosa mais sensível e à limpeza de furos que não tenham ficado 

correctamente limpos na furação. O carregamento dos 81 furos tem uma duração média de 45min e a 

conexões dos detonadores tem uma duração de 20min.  

Como representado na tabela 11, foi admitido um tempo de carregamento de 2h. 

Tabela 11 - Duração modelo da operação de carregamento 

Actividade Tempo (hh:mm:ss) 

Deslocamento/instalação 00:15:00 

Saneamento manual 00:10:00 

Limpeza dos furos 00:10:00 

Distribuição detonadores 00:10:00 

Carregamento furos 00:45:00 

Conexões 00:20:00 

Desinstalação 00:10:00 

Total 2:00:00 

• Ventilação 

Após a detonação é libertada uma elevada quantidade de gases e poeiras resultantes da detonação 

do explosivo para a fragmentação do maciço.  

Na mina de Neves-Corvo existe um período de 30 minutos no final de cada turno dedicado 

exclusivamente para a realização dos desmontes, em que é obrigatório a saída de todo o pessoal da 

mina.  

Com a utilização de um detector de gases, é possível verificar se existem gases nocivos à saúde (CO 

e SO2) na frente. O limite legal de concentrações de gases é de 25ppm de CO e 0,25ppm de SO2 (NP 

1796, 2014), ou seja, medições acima destes valores não é possível regar a frente e é necessário retirar 

os trabalhadores da frente e aguardar que seja terminada a exaustão dos gases.  
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• Rega 

Depois de se ventilar a frente, o material fragmentado precisa de ser regado para reter as poeiras 

libertadas e para que o operador da pá mineira não fique com visibilidade reduzida quando proceder à 

remoção. Como tal, é importante uma eficiente rega da frente, de forma a dispersar uniformemente a 

água pelos blocos desmontados, bem como garantir uma adequada infiltração da água por entre os 

vazios dos blocos para reter as poeiras no piso.  

O procedimento consiste em realizar uma rega manual de 25min do material e hasteais. Após esta 

rega, a mangueira é pendurada num dos hasteais, de maneira a permitir o humedecimento da pilha de 

material simultaneamente à remoção. Quando o operador da pá carregadora considerar que a 

quantidade de água é suficiente, apenas tem de desligar a válvula de corte da água, ou voltar a ligá-la 

quando houver um aumento de poeiras ao fim de um tempo de actividade. Uma rega manual e posterior 

colocação da mangueira no hasteal, permite atingir um tempo de rega de 30min (figura 26).  

• Remoção 

O objectivo da remoção é limpar o material de modo a continuar com as actividades na frente. Para tal, 

a pá mineira transporta o material da frente de trabalho para o ponto de descarga mais perto.  

A pá utilizada foi um exemplar LHD 511 da Sandvik. Em média, uma remoção resulta na limpeza de 30 

a 35 baldes de xistos negros com quartzitos com a utilização de um balde com a capacidade de 11 

toneladas. 

O parâmetro que permite avaliar a produtividade de uma remoção é o tempo despendido pela 

actividade, tremoção. O número de baldes é um bom indicador para prever o avanço obtido, mas não é 

um parâmetro adequado para estudar a produtividade de uma remoção.  

Figura 26 – (a) Rega manual da frente; (b) Rega do material fragmentando com chuveiro 
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Para a mesma pá em condições semelhantes, um operador mais experiente consegue realizar um 

menor número de baldes para a mesma quantidade de material, em comparação com um operador 

menos experiente e que tenha menos capacidades em trabalhar com o empolamento da rocha. 

Diversos factores podem ser analisados para verificar como é que a operação de remoção pode ser 

influenciada, mas é a distância a percorrer pela pá mineira a principal componente devido ao facto de 

não ser um factor constante.  

O tempo por balde, tbalde, corresponde ao período de tempo despendido para a limpeza de uma 

quantidade de material correspondente à capacidade do balde da pá mineira. Este parâmetro depende 

da distância da frente ao ponto de descarga mais próximo e tem em conta os seguintes factores: 

Em que: 

• tida: tempo necessário para a pá se deslocar do ponto de descarga para a frente; 

• tcarga: tempo necessário para carregar o balde com o material desmontado da frente; 

• tvolta: tempo necessário para a pá se deslocar, agora carregada, para o ponto de descarga; 

• tdescarga: tempo necessário para se descarregar o material no ponto de descarga. 

Considerando um tempo médio por balde em função da distância da frente de trabalho ao ponto 

descarga e tendo em conta um deslocamento fixo que a pá precisa de realizar entre o início da galeria 

até à frente da galeria no começo da actividade (foi considerado um intervalo de 5 minutos), foi avaliado 

o tempo de remoção, tremoção, através da seguinte função: 

Para uma remoção média de 35 baldes, foi verificado que à medida que a frente de trabalho avança, o 

tempo de remoção vai crescendo consequentemente devido ao aumento da distância da frente ao 

ponto de descarga (tabela 12). 

  

(3.1) tbalde = tida + tcarga + tvolta + tdescarga  (4.1) 

(3.1) tremoção = tdeslocamento + ∑ tbalde i ∗

nº baldes

i

nº baldes (4.2) 
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Tabela 12 - Variação do tempo de remoção com a distância ao ponto de descarga 

Distância (m) 
tbalde 

(hh:min:ss) 
tremoção 

 (hh:min:ss) 

20 00:01:55 1:12:05 

50 00:02:15 1:23:45 

70 00:02:55 1:47:05 

100 00:03:30 2:07:30 

120 00:05:45 3:26:15 

150 00:07:45 4:36:15 

165 00:09:30 5:37:30 
   

115 00:05:00 3:00:00 

 

Como é possível verificar na figura 27, o tempo de remoção, tremoção, aumenta quase exponencialmente 

com o aumento da distância da frente de trabalho ao ponto de descarga, influenciado pelo aumento 

dos parâmetros tida e tvolta. Foi admitida uma duração média de 3h para a remoção tendo em conta uma 

posição intermédia do ponto de descarga a 115m da frente.  

Outros aspectos têm impacto na actividade do tempo médio por balde como o estado da pista, a 

manutenção do equipamento ou a ventilação da frente, mas é a distância da frente ao ponto de 

descarga o principal factor de influência. 
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Figura 27 - Variação do tempo da remoção com a distância da frente ao ponto de descarga 
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• Limpeza do ponto de descarga 

Além da frente de trabalho, também é necessário proceder à limpeza dos pontos de descarga durante 

os turnos para permitir a continuação dos trabalhos (figura 28 (b)).  

Como já foi referido, os pontos de descarga (PD) são secções para alocar o material resultante das 

detonações, de modo a desimpedir a frente de trabalho e assim continuar com as actividades de 

escavação. Estas secções têm um comprimento pretendido de 20 metros lineares. A média de avanço 

teórica considerada para cada ciclo é de 4,5m/ciclo, o que fazia que fossem necessários 5 ciclos para 

o desenvolvimento de um ponto de descarga.  

A limpeza dos pontos de descarga tem como fim garantir espaço para a remoção da próxima 

detonação. Para tal são utilizados dumpers. Os dumpers deslocam-se aos pontos de descarga e são 

carregados com uma pá carregadora. 

Para assegurar a saúde e segurança na frente de trabalho deve ser assegurado que esta actividade 

seja apenas realizada em simultâneo com actividades que impliquem a utilização de equipamentos 

cabinados na frente.  

Os pontos de descarga têm um comprimento de 20m com dimensões de 5,5mx5,5m, o que representa 

uma secção total de 605m³ disponível para o alocamento do estéril produzido. O valor de 605m³ é um 

dado teórico dado que na realidade os pontos de descarga apenas têm capacidade para armazenar o 

material de um desmonte. 

Considerando um desmonte do maciço de xistos negros com quartzitos em que resultava na limpeza 

de 35 baldes, o avanço previsto do desmonte pode ser calculado pela seguinte equação: 

(3.1) Avanço previsto =  
Nº baldes ∗ Cap. balde

Área galeria ∗ densidade
 (4.3) 

Figura 28 – (a) Pá mineira; (b) Carregamento do dumper com a pá carregadora 
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Tendo em conta que a densidade dos quartzitos é de 2,85 ton/m³ (Ramirio et al., 2008) e que a pá 

mineira utilizada tem um balde com uma capacidade de 11 toneladas, o avanço linear previsto seria de 

4,47m. Como tal o material desmontado representaria um volume de material de 135,1m³ (tabela 13).  

Tabela 13 - Cálculo do avanço previsto, com base no 
número de baldes 

Nº baldes 35 

Cap. balde (ton) 11 

Área galeria (m²) 30,25 

Densidade quartzitos (ton/m³) 2,85 

Avanço previsto (m) 4,47 

Volume material (m³) 135,1 
 

 

Tabela 14 - Volume ocupado pelo material 
desmontado, tendo em conta o empolamento 

f 1,8 

Volume ocupado (m³) 243,2 
 

Quando desmontada a rocha pode ocupar mais de 60% a 80% do seu volume (Tuck, 2011). 

Considerando um coeficiente de empolamento de 1,8 significa que o material fragmentado irá ocupar 

um volume real de 243,2m³ (tabela 14). 

Tendo em conta que apenas é possível rentabilizar até certa altura do ponto de descarga, o 

aproveitamento de um ponto de descarga é afectado por um conjunto de factores: dimensões da pá, 

uma fragmentação irregular dos blocos ou a incorrecta distribuição do material pelo operador são 

alguns exemplos. O que significa que relativamente aos 605m³ teóricos projectados para o ponto de 

descarga irá haver perdas. 

Considerando que apenas 70% da altura do ponto de carregamento é preenchida (3,85m), é possível 

afirmar que um ponto de descarga tem uma capacidade para armazenar um volume de material com 

423,5m³ (tabela 15).  

Tabela 15 – Volume real de um ponto de descarga 

Altura (m) 3,85 

Largura (m) 5,5 

Comprimento (m) 20 

Volume utilizado (m³) 423,5 
 

Tabela 16 - Aproveitamento de um ponto de 
descarga 

Volume ocupado (m³) 243,2 

Volume utilizado (m³) 423,5 

Eficiência (%) 57 
 

Tendo em conta que o material de desmonte tem um volume de 243,2m³ e que o ponto de descarga 

apenas tem uma capacidade real de 423,5m³, significa que o volume ocupado pelo material de um 

desmonte representa mais de 50% do volume disponível, representando uma eficiência de 57% face 

ao volume ocupado (tabela 16). 

Logo, um ponto de descarga não tem capacidade para armazenar mais do que o material de uma 

remoção. Daí que seja preciso estar constantemente a proceder à sua respectiva limpeza entre 

actividades. 
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Caso por algum motivo a frente tenha sido detonada e os pontos de descarga se encontrem cheios, 

será preciso proceder primeiro à limpeza dos pontos de descarga para criar espaço para colocar o 

material da detonação e assim puder prosseguir com as operações na frente. 

• Saneamento 

Para o saneamento das frentes o equipamento 

escolhido foi a retroescavadora modelo Komatsu 

PW98MR com adaptação de um martelo pneumático na 

ponta da lança (figura 29).  

É importante entender que o saneamento é uma 

actividade qualitativa, sem qualquer guia de orientação 

e está muito dependente da experiência do operador e 

do próprio conhecimento pelo maciço que se está a 

trabalhar.  

Dado não ser possível quantificar a operação, a sua duração vai variar consoante a própria variação 

do maciço. Se o maciço se encontrasse competente um saneamento de 1h poderia ser suficiente, mas 

caso o contrário acontecesse, o saneamento poderia chegar a durar 3h para garantir a retirada dos 

blocos laminados de xisto negro que indicassem perigo para os intervenientes nos trabalhos da frente. 

Foi admitida uma duração média de 2h.  

• Raspagem 

Depois do saneamento é indicado raspar a frente antes de se iniciar o sustimento, de modo a que o 

jumbo de sustimento possa circular livremente na frente. O mesmo pode suceder depois do sustimento.  

A raspagem consiste em alisar a pista e remover blocos de grandes dimensões do piso da frente, sejam 

resultantes do saneamento ou do sustimento. A raspagem também pode ser realizada com a utilização 

da retroescavadora anexada com um balde de escavadora tradicional. 

• Sustimento 

Na mina de Neves-Corvo o método de sustimento do maciço rochoso consiste na colocação de 

parafusos de heli-aço com um comprimento de 2,4m e 25mm de diâmetro, em combinação com 

aplicação de betão projectado. O jumbo de sustimento foi o modelo DS411 da Sandvik.  

Na figura 30 está representado o diagrama utilizado para a colocação dos parafusos. Por cada metro 

de avanço devem ser colocados 12 parafusos de heli-aço.  

Figura 29 - Retroescavadora Komatsu PW98MR 
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O tempo despendido pelo sustimento depende do avanço obtido. Para um avanço de 4,5m, é admitida 

uma colocação média de 50 a 55 parafusos (tabela 17). 

 

Tabela 17 - Parâmetros da operação de sustimento 

1 fiada de sustimento 12 parafusos 

Avanço teórico (m) 4,5 

Nº total de parafusos 55 

 

O tempo médio para a colocação de um parafuso de heli-aço está representado na tabela 18.  

Tabela 18 - Tempo médio de colocação de um parafuso 

Actividade Tempo (hh:mm:ss) Observações 

Furação e limpeza do furo 00:01:30  

Colocação das resinas 00:00:45  

Colocação do parafuso 00:00:45 Em rotação 

Secura resinas e apertar o parafuso 00:00:30 Aperto da chapa contra a rocha 

O que significa que a duração teórica para a realização do sustimento é de 4h07min (tabela 19). Foi 

admitida uma duração de 4h30min. 

Tabela 19 - Duração modelo da operação de sustimento 

Actividade Tempo (hh:mm:ss) 

Deslocamento/instalação 00:15:00 

Efectivo 03:12:30 

Ajustes 00:30:00 

Desinstalação 00:10:00 

Total 4:07:30 

• Betão projectado 

O betão projectado (BP) pode fazer parte do ciclo mineiro e ser aplicado em ciclos consecutivos. 

Contudo, geralmente o mesmo não acontece. Para a rentabilização de equipamentos e custos, o betão 

projectado é apenas aplicado ao fim de um número considerado de metros, ou apenas projectado no 

fim do projecto, como é normal em algumas obras subterrâneas (por exemplo, nos túneis). 

Na mina emprega-se o método de projecção por via húmida. A mistura é transportada por 

autobetoneiras que têm acoplado um balão que permite transportar até 4m³ de betão. As 

autobetoneiras são carregadas na superfície ou no fundo da mina, e fazem o transporte até às frentes 

de trabalho, onde é utilizado um equipamento automatizado de projecção de betão. 

Figura 30 - Diagrama dos parafusos de heli-aço 
(Documentação interna Somincor, 2018) 
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O revestimento das rampas contemplava uma secção de betão projectado com uma espessura 

constante de 5cm, incorporando fibras metálicas ou plásticas. Terminada a projecção da frente, era 

necessário esperar 2h pela cura do betão. 

O limite estabelecido pelo departamento da Mecânica das Rochas da mina era de avanços máximos 

de 16 metros lineares sem a aplicação de betão projectado. Esta medida pretendia prevenir de o maciço 

estar exposto a elevados períodos de tempo a descomprimir. 

Depois de diversas tentativas foi definido que o caso óptimo era a realização de uma sequência de 3 

ciclos sem betão e posterior projecção. Esta fórmula não trazia implicações à estabilidade do maciço e 

permitia realizar uma produção de 3 ciclos ao fim de 10 turnos de trabalho. 

Uma galeria com dimensões de 5,5mx5,5m e com 3 ciclos sem betão aplicado, corresponde a uma 

escavação com um comprimento linear de 13,5m, considerando uma média de avanço de 4,5m (figura 

31). Tendo em conta que a projecção ocorre nos hasteais (esquerdo e direito) e no tecto, a operação 

deve ser considerada como a projecção de 3 secções com uma espessura de 5cm (tabela 20).  

Tabela 20 - Parâmetros da operação 

de betão projectado 

Ciclos sem BP 3 

Avanço/ciclo (m) 4,5 

Comprimento (m) 13,5 

  

Altura (m) 5,5 

Espessura (m) 0,05 

Secções 3 

Cap. Betoneiras (m³) 4 

Volume teórico (m³) 11,14 
 

 

O volume teórico de betão necessário para projectar 3 ciclos pode ser calculado pela seguinte fórmula: 

 Volume projecção = Comprimento secção ∗ Altura galeria ∗ Espessura ∗ nº secções (4.4) 

Por via dos desperdícios que ocorrem devido ao ressalto da projecção e tendo em conta que o maciço 

rochoso é heterogéneo foi obtido um factor de correcção de 1,8, resultante do acompanhamento da 

actividade em diversas ocasiões. Como tal o volume real é de 20,1m³. As autobetoneiras têm uma 

capacidade máxima de transporte de 4m³, o que significa que uma projecção de 3 ciclos representa a 

utilização de 5 betoneiras (tabela 21).  

Tabela 21 - Cálculo do volume de betão necessário 

f 1,8 

Volume real (m³) 20,05 

Nº betoneiras 5,01 

Figura 31 - Representação da projecção dos 3 ciclos 
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A projecção de uma betoneira (4m³) demora em média 20min, o que representa um tempo médio de 

1h40min para uma projecção de 3 ciclos sem betão, e posterior tempo de cura de 2h. A cura do betão 

era feita durante o período das passagens de turno na mina (tabela 22). 

Tabela 22 - Duração modelo da operação de betão projectado 

Tempo projecção (min/betoneira) 20 

Número betoneiras 5 

Total (h) 1,67 

No estudo da operação foi entendido que a dificuldade residia na tarefa de transportar o betão até à 

frente. O pior caso seria se as autobetoneiras precisassem de abastecer na superfície, quando a central 

de betão no interior da mina estava inoperacional. Nessa situação: 

• As autobetoneiras demoravam em média 24min para se deslocarem desde a superfície até à 

entrada da rampa LS0RAM06, para realizarem um percurso de 5,4km.  

• Para a rampa LS0RAM07 as autobetoneiras precisavam de 41min para realizarem um percurso de 

8,7km.  

• Isto apenas referente ao trajecto de ida, ou seja, a volta representava mais uma viagem para 

reabastecer as autobetoneiras de betão.  

Outro factor era que o tempo de ciclo a propor tem de procurar que as frentes tenham um ritmo de 

produtividade elevado para que fosse possível maximizar o ritmo de avanço. O resultado seria ocorrer 

detonação praticamente todos os dias nas duas rampas.  

Por consequência isso implicava que era preciso betão todos os dias, para pelo menos uma das 

rampas. Dado que apenas o equipamento de projecção era dedicado e a mina também tem outras 

áreas a precisar de betão, foi decidido adoptar uma projecção a cada 3 ciclos e assim a actividade seria 

realizada e concluída dentro de um turno. Ficando a projecção terminada no final do turno, o tempo de 

cura podia ser ocupada pelo tempo de saída e entrada da mina, não prejudicando assim o 

desenvolvimento das actividades. 

O máximo admitido pela mina, isto é, uma projecção de 16 metros corresponderia a uma projecção de 

4 ciclos e atingiria uma galeria por projectar com 18m lineares, considerando uma média de avanço de 

4,5m. Além de superar o limite admitido pela mina, tal projecção não ficaria concluída dentro de um 

turno de 8 horas, o que implicava despender um segundo turno para terminar a projecção no início do 

turno. No resto do turno não era possível realizar mais actividades por causa da cura do betão. 
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4.3 Aplicação da ferramenta de dimensionamento 

Neste capítulo é apresentada uma proposta de dimensionamento do ciclo, de modo a obter uma 

sequência eficiente do ciclo e rentabilizar as operações unitárias, consoante a organização da mina.  

4.3.1 Ciclo mineiro optimizado sem BP (CMO0) 

Na tabela 23 está representado o ciclo mineiro optimizado sem BP (CMO0) proposto para as rampas. 

Este ciclo é uma sequência teórica, e representa um cenário onde o tempo do ciclo é: 

• Apenas dependente das operações unitárias e do transporte do pessoal para as frentes; 

• E qualquer tipo de paragem/avaria é considerado inexistente. 

Tabela 23 - Ciclo mineiro optimizado sem BP (CMO0) 

1º turno Rega Remoção Saneamento Raspagem 

8 h 0,5 horas 3 horas 2 horas 0,5 horas 

2º turno Sustimento Raspagem Furação  
 

8 h 4,5 horas 0,5 horas 1 hora  
 

3º turno Furação Carregamento 
Detonação 

 
 

8 h 3,5 horas 2 horas  
 

• Um turno de trabalho tem uma duração de 8 horas de trabalho: foi proposto um realizar 

aproveitamento base de 6 horas de trabalho e as outras 2 horas dedicadas para o transporte do 

pessoal e para respeitar os procedimentos de segurança da mina; 

• O CMO0 tem uma duração de 3 turnos, correspondente a um tempo operacional de 17,5 horas 

diárias. Nas restantes 6 horas são realizadas passagens de turno e deslocamentos do pessoal para 

as frentes. O tempo de operações unitárias   top.  unitárias a atingir é de 17,5h/ciclo. 

• Não se pode proceder à detonação da frente após o seu carregamento. Em ambiente mineiro há 

procedimentos de segurança (anteriormente mencionados) que têm de ser cumpridos. Ou seja, 

caso a frente seja carregada no 1º turno, a detonação apenas pode ocorrer às 13:30. 

• A ventilação dos gases é garantida durante as passagens de turno e o transporte do pessoal para 

as frentes – o tempo não será contabilizado para o cálculo do tempo do CMO devido ao facto de 

depender da logística da mina (pode ser considerado um período de 45min). 

O cenário proposto na tabela 23 é iniciado com a frente detonada: 

1º turno: O objectivo é regar e remover o material fragmentado resultante da detonação e sanear a 

frente, como ilustrado na figura 32. A frente seria depois raspada.  

SANEAMENTO REMOÇÃO 

Figura 32 - 1º turno: Remoção + Saneamento 
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2º turno: No turno seguinte é realizado o sustimento e durante o turno ainda seria iniciada a furação, 

como ilustrado na figura 33. Depois do sustimento poderia ser necessária a intervenção da pá mineira 

para raspar material deslocado do maciço devido à actividade do sustimento. 

3º turno: No último turno a furação seria terminada e a frente carregada e detonada, como ilustrado na 

figura 34.  

4.3.2 Ciclo mineiro optimizado com BP (CMO+BP) 

Como foi referido, ao fim de 16 metros de escavação era necessário aplicar betão projectado: 

• O BP depende do transporte do betão por via de autobetoneiras.  

• Para optimizar a actividade do betão projectado no ciclo foi definido 

um ciclo optimizado com BP (CMO+BP) com uma duração de 4 turnos 

(tabela 24): 

o Composto por 3 turnos de trabalhos (como descritos pelo CMO0) 

o E um turno adicional, totalmente dedicado para a projecção do 

betão).  

Tabela 24 - Ciclo mineiro optimizado com BP (CMO+BP) de 4 turnos 

1º turno Rega Remoção Saneamento Raspagem 

8 h 0,5 horas 3 horas 2 horas 0,5 horas 

2º turno Sustimento Raspagem     

8 h 4,5 horas 0,5 horas     

3º turno Betão projectado       

8 h 6 horas       

4º turno Furação Carregamento 
Detonação 

  

8 h 4,5 horas 2 horas   

  

SUSTIMENTO FURAÇÃO 

Figura 33 - 2º turno: Sustimento + Furação 

FURAÇÃO CARREGAMENTO 
DETONAÇÃO 

Figura 34 - 3º turno: Furação + Carregamento + Detonação 

Figura 35 - Betão projectado 

BP 
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Para atingir um ciclo mineiro optimizado para as duas rampas, foi proposto adoptar uma sequência de 

3 ciclos a cada 10 turnos para que um turno fosse dedicado para a projecção do betão. Na figura 36 

está representada a sequência de 3 ciclos a cada 10 turnos. 

A sequência de 3 ciclos a cada 10 turnos tem como objectivo rentabilizar as operações unitárias e 

potenciar o ciclo mineiro em função do sistema de turnos de 8 horas da mina. As etapas são explicadas 

nas seguintes ilustrações: 

A sequência apresentada é 

iniciada considerando que a 

frente se encontra detonada e 

com 1 ciclo por projectar.  

Ou seja, antes da detonação a 

galeria estava completamente 

projectada (figura 37). 

 

Após cada detonação, isto é, 

após cada ciclo, a frente fica 

com um ciclo por projectar. O 

primeiro passo consiste em 

realizar um CMO0 de 3 turnos, 

ficando a frente com 2 ciclos por 

projectar (figura 38). 

 

 

FRENTE 
DETONADA

t=0

3 
TURNOS

(24h)

3 
TURNOS

(24h)

4 
TURNOS

(32h)

10 
TURNOS 

(80h) 

1 ciclo 
sem BP

2 ciclos 
sem BP

3 ciclos 
sem BP

Figura 36 - Sequência de 3 ciclos ao fim de 10 turnos 

Figura 38 - Frente com 2 ciclos por projectar 

2 ciclos 

Figura 37 - Situação inicial: frente detonada 

e com 1 ciclo por projectar 

Zona projectada 

1 ciclo 

Rocha fragmentada 
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O segundo passo consiste em 

realizar outro CMO0 de 3 turnos, 

ficando assim a frente com 3 

ciclos por projectar (figura 39). 

 

O terceiro e último passo 

consiste agora em realizar um 

CMO+BP de 4 turnos, de modo a 

realizar a projecção dos 3 ciclos 

sem BP e assim obter uma 

galeria totalmente projectada 

(figura 40). 

 

 

O que se propõe para rentabilizar o ciclo mineiro dentro do sistema de trabalho da mina (considerando 

ciclos sem interrupções/avarias definidos nos capítulos 4.3.1 e 4.3.2) é: 

• Realizar dois ciclos optimizados sem BP (CMO0, tabela 23), com uma duração de 24h cada; 

• Em seguida, realizar um ciclo optimizado com BP (CMO+BP, tabela 24), com uma duração de 32h, 

onde um turno de 8h seria dedicado para aplicar betão sob os 3 ciclos sem projeção. 

O betão projectado não faz parte do ciclo mineiro optimizado sem BP (CMO0) devido ao facto de 

depender de factores externos (isto é, do transporte do betão por autobetoneiras). Logo não fará parte 

do tempo das operações unitárias (equação 3.10), mas o seu tempo despendido será alvo de análise 

no impacto global do conjunto das operações unitárias.  

Um ritmo de 3 ciclos a cada 10 turnos, corresponde a uma duração total de 80 horas.  

• O tempo de ciclo mineiro tciclo a atingir é de 3,3 turnos/ciclo, correspondente a uma média de 26,7 

horas/ciclo. 

Uma optimização do ciclo permitirá aumentar a frequência de ciclos realizados num dado espaço de 

tempo, e por consequência, o número de metros esperado será maior. Foi estabelecido que todas as 

terças-feiras seria feito um plano de trabalhos semanal, isto é, uma planificação das tarefas com o 

intuito de definir ciclos mineiros eficientes para maximizar o número de ciclos realizados, e 

consequentemente, potenciar o ritmo de avanço das rampas (ver em Anexo D).  

Figura 40 - Galeria completamente projectada 

Figura 39 - Frente com 3 ciclos por projectar 

3 ciclos 
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4.4 Aplicação da ferramenta de medição 

Neste capítulo são apresentadas o conjunto de métricas do ciclo mineiro para medir e avaliar a 

produtividade das duas rampas.  

Para reduzir o tempo de finalização das rampas foi proposto atingir um objectivo de 100 metros por 

mês de forma consistente. A média de avanço pretendida para cada ciclo era de 4,5m/ciclo.  

• Para atingir o objectivo dos 100m/mês serão necessários completar 22 ciclos/mês (considerando 

ciclos apenas dependentes das operações unitárias e do deslocamento do pessoal para as frentes). 

No dimensionamento do ciclo e das operações unitárias, ficou definido: 

• O tempo médio de ciclo tciclo a atingir é de 26,7h. 

• O tempo médio de operações unitárias top.  unitárias a atingir é de 17,5h. A diferença (9,1h) consiste 

em entradas e saídas da mina. Os tempos de deslocamento entre as rampas é distinto; contudo 

não se irá diferenciar o ciclo a atingir em ambas as rampas.  

Na monitorização do ciclo, a utilização efectiva da frente (UEF) proposta deve ter em conta o tempo do 

deslocamento para as rampas. Como já foi referido o tempo de deslocamento era de 25min para a 

rampa LS0RAM06 e de 45min para a rampa LS0RAM07, com passagens de turno de 15min.  

• Para a rampa LS0RAM06 foi considerada uma chegada às 6:45 e saída às 13:00, equivalente a 

6h15min de trabalho. O objectivo teórico correspondente a este valor é uma UEF de 78%, ou seja, 

isto significaria que apenas seria produzido trabalho efectivo e excluindo qualquer hipótese de 

ocorrer avarias ou qualquer tipo de problema, além do tempo de deslocamento. É sabido que a 

probabilidade de tal ocorrer é mínima dadas as características do ambiente mineiro. O objectivo é 

fomentar um espírito de melhoria continua e superação diária. 

• Para a rampa LS0RAM07 foi considerada uma chegada às 7:00 e saída às 12:45, equivalente a 

5h45min de trabalho. O objectivo teórico correspondente a este valor é uma UEF de 72%. 

Na tabela 25 encontra-se o sumário do que se propõe a atingir no desenvolvimento das rampas. 

Tabela 25 – Metas traçadas para as rampas 

 Ciclos 
Avanço 

total 
(m) 

Avanço/ 
ciclo 
(m) 

Avanço/ 
dia (m) 

Turnos/ 
ciclo 

tciclo 
(h/ciclo) 

t op. 

unitárias 

(h/ciclo) 

UEF 
(%) 

LS06 22 100 4,5 3,33 3,3 26,7 17,5 78 

LS07 22 100 4,5 3,33 3,3 26,7 17,5 72 

Para o cálculo do tempo do ciclo e do tempo das operações mineiras foram utilizados os dados 

recolhidos pela ferramenta de controlo “Monitorização do ciclo mineiro” para as duas rampas (ver Anexo 

A e B).  
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5. Resultados e Discussão 

Neste capítulo estão apresentados os resultados dos dados recolhidos relativamente ao 

acompanhamento das rampas LS0RAM06 e LS0RAM07 num período de 10 meses. 

O espectro de análise compõe os parâmetros essenciais para avaliar o ritmo de avanço de uma 

escavação de desenvolvimento, como explicado no capítulo 3.3. Será feita a avaliação do rendimento 

das operações unitárias e estudados quais os principais factores com influência no ciclo mineiro. 

5.1 Ritmo de avanço 

Cada mês tem 30 a 31 dias, o que corresponde entre 87 a 90 turnos de trabalho. O empreiteiro tinha 

um fim de semana com 2 turnos de descanso obrigatório a cada 2 semanas, o que significava 4 a 6 

turnos por mês sem produção como se verifica na tabela 26.  

Tabela 26 - Turnos de descanso e turnos de trabalho observados 

 Mar 
/18 

Abr 
/18 

Mai 
/18 

Jun 
/18 

Jul 
/18 

Ago 
/18 

Set 
/18 

Out 
/18 

Nov 
/18 

Dez 
/18 

Dias 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Turnos descanso 8 3 6 5 5 4 4 4 4 18 

Turnos observados 52 87 87 85 88 89 86 89 86 75 

Tendo por base uma produtividade de 168 horas de trabalho por semana, foi obtido um ritmo de avanço 

em cada mês. Em conjunto são apresentados os factores que contribuíram para a variação dos metros 

obtidos ao longo dos meses. O avanço médio por ciclo e o avanço diário por mês também são descritos. 

Nesta secção é também exposto o número médio de turnos despendidos por ciclo, bem como o valor 

médio mensal do tempo de ciclo e das operações unitárias.  

Para cada rampa, está representada a utilização efectiva da frente (UEF) e o coeficiente de eficiência 

do ciclo (CEC) atingido. 

As tabelas 27 e 29 são o resumo de dados de 10 meses de observação. Em anexo estão os registos 

dos parâmetros para a avaliação do ciclo mineiro das duas rampas. 
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• Rampa LS0RAM06  

A rampa LS0RAM06 foi a primeira frente de trabalho alvo de estudo. Foi acompanhada entre Março de 2018 e Dezembro de 2018, durante um período contínuo 

de 10 meses (295 dias). Os resultados observados no desenvolvimento de uma galeria com dimensões 5,5mx5,5m estão registados na tabela 27:  

Tabela 27 – Parâmetros de produtividade da rampa LS0RAM06 

 Ciclos 
Avanço 

total 
(m) 

Avanço/ 
ciclo 
(m) 

Avanço/ 
dia (m) 

 
Turnos/ 

ciclo 
tciclo 

(h/ciclo) 

top. 

unitárias 
(h/ciclo) 

UEF 
(%) 

CEC 
(%) 

 
Observações 

Mar/18 20 77,3 3,87 2,49 
 

4,3 34,7 17,1 53 41 
 Período inicial referente à implementação da metodologia. Daí os 

resultados não traduzirem imediatamente uma melhoria. 

Abr/18 23 89,2 3,88 2,97 
 

4,0 32,4 17,2 61 50 
 Desenvolvimento do 3º PD (19,9m) e da secção do circuito de exaustão; 

Mês marcado por problemas de ventilação (exaustão da frente). 

Mai/18 18 82,2 4,57 2,65 
 

5,1 40,4 19,5 60 40 
 Desenvolvimento do circuito de exaustão; 

Conjugação dos trabalhos de escavação na frente. 

Jun/18 21 91,9 4,38 3,06 
 

4,1 32,8 18,5 64 52 
 Desenvolvimento do 4º PC (17,9m). Interrupções associadas à ventilação 

diminuíram com o desenvolvimento vertical do circuito de exaustão. 

Jul/18 24 103,4 4,31 3,34 
 

4,0 32,0 16,9 62 52 
 Meta de 100 metros mensais atingida. Melhor aproveitamento dos 

recursos, uma maior eficiência no que respeita ao tempo exigido por cada 
operação. 

Ago/18 21 92,2 4,39 2,97 
 

4,1 33,1 19,7 64 51 
 Desenvolvimento do 5º e último PD (21,8m). 

Importante conjugação dos trabalhos da frente e do PD. 

Set/18 21 91,9 4,38 3,06 
 

4,1 33,1 18,0 60 48 
 Diminuição do tempo das operações unitárias: o tempo de um ciclo 

começa a ganhar uma consistência de 4 turnos por ciclo (32h). 

Out/18 26 117,5 4,52 3,79 
 

3,6 28,9 16,2 65 60 
 Atingida uma média de um ciclo a cada 3,6 turnos (28,9h/ciclo) – muito 

perto do resultado teórico considerado ideal de 3,3 turnos/ciclo (26,7h) 

Nov/18 15 68,2 4,55 2,27 
 

5,7 45,9 19,3 63 37 
 A rampa intersectou uma zona de falha com xistos negros muito 

laminados de baixa competência. A decisão foi entregar a frente para 
sondagens. 

Dez/18 17 73,6 4,33 2,37 
 

4,5 35,8 17,1 60 45 
 Paragens devido aos feriados de Santa Bárbara, de véspera de Natal, dia 

de Natal e 31 de Dezembro - perda imediata de 12 turnos de trabalhos 

             

Objectivo 22 100,0 4,50 3,33 
 

3,3 26,7 17,5 78  
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Na figura 41 está descrito a variação mensal dos metros obtidos na rampa LS0RAM06. O balanço do 

acompanhamento da rampa LS0RAM06 está representado na tabela 28: 

Tabela 28 - Balanço da rampa LS0RAM06 

Nº total de ciclos 206 

Média mensal de ciclos 20,6 

Valor máximo de ciclos 26 

Avanço total (m) 887,4 

Média mensal de avanço (m) 88,7 

Média de avanço/ciclo (m) 4,32 

Média de avanço/dia (m) 2,90 

Média de turnos/ciclo 4,4 

Média mensal tciclo (h/ciclo) 34,9 

Média mensal top. unitárias (h/ciclo) 17,9 

Média UEF (%) 61 

Média CEC (%) 47 

• A rampa LS0RAM06 apresenta uma média de 20,6 ciclos/mês com um tempo médio de 34,9h/ciclo, 

face ao valor proposto de 26,7h/ciclo. 

• O ritmo de avanço médio é de 88,7m/mês, com um avanço médio por ciclo de 4,32m. 

• No que respeita ao avanço linear da frente, foi realizado um desenvolvimento de 745,8m. 

• Além dos dois PD’s já existentes, foram realizados mais três pontos de descarga, o que 

correspondeu a 59,6m de escavação perpendicular à rampa. Foi realizada uma secção com 20,8m 

de comprimento para o desenvolvimento do circuito de exaustão da rampa.  

• Os resultados de Julho e de Outubro, onde foi atingida a meta dos 100 metros, representam 

períodos onde foi atingida os menores tempos de operações unitárias, bem como um maior tempo 

operacional na frente em conjunção com uma menor perda de tempo em interrupções/paragens. 
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Figura 41 - Variação mensal do avanço obtido na rampa LS0RAM06 
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Rampa LS0RAM07  
 
A rampa LS0RAM07 foi acompanhada durante um período de 8 meses (244 dias). Os resultados observados no desenvolvimento de uma galeria com 

dimensões 5,5mx5,5m estão registados na tabela 29: 

Tabela 29 - Parâmetros de produtividade da rampa LS0RAM07 

 Ciclos 
Avanço 

total 
(m) 

Avanço/ 
ciclo 
(m) 

Avanço/ 
dia (m) 

 
Turnos/ 

ciclo 
tciclo 

(h/ciclo) 

top. 

unitárias 
(h/ciclo) 

UEF 
(%) 

CEC 
(%) 

 
Observações 

Mai/18 20 79,6 3,98 2,57 
 

4,4 35,3 18,3 66 49 
 Desenvolvimento do 2º PD (19,1m). Instalação do sistema de 

refrigeração e colocação de 56 tubos em 11 turnos de trabalho não 
consecutivos1 

Jun/18 20 86,3 4,32 2,88 
 

4,1 32,8 18,6 66 53 
 Melhoria da média de avanço para 4,32m/ciclo e uma redução do tempo 

do ciclo para 32,8h. 

Jul/18 18 78,5 4,36 2,53 

 

5,6 44,4 20,0 63 34 

 Desenvolvimento do circuito de exaustão da rampa no PD-1; Conjugação 
dos trabalhos de escavação na frente: ciclos maiores devido à distância 
ao PD-2. Desenvolvimento do 3º PD (21,8m). Colocação de 54 tubos em 
9 turnos de trabalho não consecutivos 

Ago/18 21 86,5 4,12 2,79 
 

4,4 35,4 16,4 53 45 
 Mês marcado pelas interrupções por ventilação devido à paragem do 

circuito principal de ventilação de exaustão do jazigo do Lombador - 
perda de 10 turnos de trabalhos, 

Set/18 17 73,7 4,34 2,46 
 

4,9 39,5 18,7 58 37 
 Desenvolvimento do 4º PD (22,5m). Colocação de 54 tubos em 7 turnos 

de trabalho consecutivos. Optou-se por interromper as operações na 
frente e dedicar os trabalhos à colocação de tubos. 

Out/18 26 115 4,42 3,71 
 

3,6 28,9 15,8 63 67  Meta de 100 metros mensais atingida. 

Nov/18 16 73,5 4,59 2,45 
 

5,4 43,0 19,1 64 35 
 A rampa intersectou uma zona de falha e foi preciso proceder à colocação 

de cabos no tecto da galeria. Desenvolvimento do 5º PD (23m). 
Colocação de 58 tubos em 5 turnos de trabalho consecutivos. 

Dez/18 17 77,9 4,58 2,51 
 

4,2 33,4 19,4 65 47 
 Paragens devido aos feriados festivos - perda imediata de 12 turnos de 

trabalhos 

             

Objectivo 22 100,0 4,50 3,33 
 

3,3 26,7 17,5 72  
 

 

                                                      
1 Colocação consoante as ocasiões definidas como oportunas em conciliação com os trabalhos na frente 
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Na figura 42 está descrito a variação mensal dos metros obtidos na rampa LS0RAM07. O balanço do 

acompanhamento da rampa LS0RAM07 está representado na tabela 30: 

Tabela 30 – Balanço da rampa LS0RAM07 

Nº total de ciclos 155 

Média mensal de ciclos 19,4 

Valor máximo de ciclos 26 

Avanço total (m) 671 

Média mensal de avanço (m) 83,9 

Média de avanço/ciclo (m) 4,34 

Média de avanço/dia (m) 2,74 

Média de turnos/ciclo 4,6 

Média mensal tciclo (h/ciclo) 36,6 

Média mensal top. unitárias (h/ciclo) 17,9 

Média UEF (%) 62 

Média CEC (%) 46 

• A rampa LS0RAM07 apresenta uma média de 19,4 ciclos/mês com um tempo médio de 36,6h/ciclo, 

face ao valor proposto de 26,67h/ciclo. O ritmo de avanço médio é de 83,9/mês, com um avanço 

médio por ciclo de 4,34m. 

• No que respeita ao avanço linear da frente, foi realizado um desenvolvimento de 693,7m. 

• No início do acompanhamento a rampa já tinha o primeiro ponto de descarga desenvolvido. Foram 

realizados mais quatros pontos de descarga, o que correspondeu a 86,4m de escavação 

perpendicular à rampa. 

• A escavação da rampa não estava terminada no fim do acompanhamento, faltando nessa altura 

apenas 150m para a intersecção com a rampa LS0RAM06. 
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Figura 42 - Variação mensal do avanço obtido na rampa LS0RAM07 
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5.2 Avaliação do desempenho das operações mineiras 

Neste capítulo é avaliada a proposta de optimização das operações unitárias e o respectivo 

desempenho do ciclo mineiro optimizado proposto, em conjunto com as operações acessórias. 

• Rampa LS0RAM06  

Para um avanço pretendido de 4,5m, o tempo médio das operações para completar um ciclo mineiro 

optimizado sem BP (CMO0) numa galeria com dimensões 5,5mx5,5m está representada na tabela 31. 

Tabela 31 - Tempo médio das operações 

do CMO0 da rampa LS0RAM06 (h/ciclo) 

Operação 
t op. unitárias 

(h/ciclo) 

Furação 4,32 

Carregamento 1,72 

Rega 0,53 

Remoção 2,74 

Saneamento 2,34 

Raspagem 1,31 

Sustimento 4,97 

Total 17,93 

 

• Considerando o ciclo mineiro optimizado sem BP (CMO0) definido na tabela 23, é possível verificar 

que a duração média de um ciclo na rampa LS0RAM06 corresponde a 17,93h (tabela 31).  

• O betão projectado foi aplicado ao fim de 3 ciclos. 

Em relação às operações mineiras, o sustimento é a actividade com maior representatividade na rampa 

LS0RAM06, representando 24% do tempo operacional, enquanto a furação é a segunda operação com 

o maior peso com 21% (figura 44). 

As variações do tempo da furação e do sustimento estão dependentes do estado do maciço (figura 45): 

• Quanto a competência dos xistos negros se apresentava reduzida, maior era o tempo despendido 

na furação e no sustimento.  

• O contrário, isto é, quando a rampa intersectava quartzitos, o mesmo sucedia.  

A aposta na manutenção preventiva contribuiu para uma melhor eficiência dos equipamentos, 

diminuindo os tempos das operações.  
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Figura 43 - Tempo médio das operações unitárias na rampa 
LS0RAM06 entre Março/18 a Dez/18 



71 

 

Na figura 45 está representada a variação mensal dos tempos despendidos em média por ciclo das 

operações unitárias da rampa LS0RAM06 entre Março de 2018 e Dezembro 2018.  
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Figura 45 - Variação mensal do tempo das operações unitárias da rampa LS0RAM06 
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Rampa LS0RAM07  

Para um avanço pretendido de 4,5m, o tempo médio das operações para completar um ciclo mineiro 

optimizado sem BP (CMO0) numa galeria com dimensões 5,5mx5,5m está representada na tabela 32.  

Tabela 32 - Tempo médio das operações 
do CMO0 da rampa LS0RAM07 (h/ciclo) 

Operação 
t op. unitárias 

(h/ciclo) 

Furação 4,30 

Carregamento 1,68 

Rega 0,64 

Remoção 3,11 

Saneamento 2,11 

Raspagem 1,32 

Sustimento 4,75 

Total 17,91 

• Considerando o ciclo mineiro optimizado sem BP (CMO0) definido na tabela 23, é possível verificar 

que a duração média de um ciclo na rampa LS0RAM07 corresponde a 17,91h (tabela 32).  

O sustimento é novamente actividade com maior representatividade dentro das operações mineiras na 

frente LS0RAM07, representando 22% do tempo operacional (figura 47). 

• O tempo da remoção está directamente relacionado com a distância ao ponto de descarga, como 

verificado na figura 48. Nos meses onde foram realizados os pontos de descarga (Maio, Julho, 

Setembro e Novembro) é possível verificar descidas do tempo médio para as 2,5h.  

• A actividade do carregamento apresenta variações mínimas, como o saneamento e a rega.  

• A diferença do tempo da rega nas duas rampas deve-se ao facto de na rampa LS0RAM07 não se 

ter aplicado a colocação do chuveiro durante a remoção, pois a água tinha a tendência a escoar 

pela rampa abaixo o que proporcionaria a criação de lamas ao longo da pista, danificando-a. 

• Em Novembro foi encontrada uma zona de falha, o que implicou maiores cuidados nas operações. 

O pico foi atingido em Dezembro, onde o sustimento atingiu as 5,97h/ciclo devido ao facto da 

qualidade do maciço se ter degradado. Isso é visível pelo maior tempo despendido nas outras 

operações essenciais na estabilidade do maciço, como o saneamento e o betão projectado, onde 

houve um aumento substancial em ambas as actividades para 2,74h/ciclo e 2,94h/ciclo 

respectivamente.  

• Uma das características desta rampa tem respeito ao sistema de ventilação onde foi utilizado um 

sistema de refrigeração com a passagem de ar por tubos de manga rígida. Como tal a actividade 

da manga de ventilação é um factor importante nesta rampa, onde representou em média 

2,12h/ciclo.  
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Na figura 48 está representada a variação mensal dos tempos despendidos em média por ciclo das 

principais operações da rampa LS0RAM07 entre Maio de 2018 e Dezembro 2018 
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5.3 Impacto das operações unitárias no ciclo mineiro  

Neste capítulo é estudada o impacto das operações unitárias no ciclo. Como já foi referido o ciclo 

mineiro optimizado sem BP (CMO0) teve como objectivo estudar o tempo despendido pelas operações 

unitárias, onde foi colocado de parte o betão projectado. Importa agora estudar a representatividade 

das operações unitárias no ciclo mineiro, incluindo o betão projectado. 2 

É possível verificar que as operações unitárias representam mais de 50% do ciclo mineiro nas duas 

rampas (figuras 49 e 50). Um dado importante verificado é o tempo de transporte do pessoal que 

representa mais de 10%, enquanto as Outras Interrupções, paragens associadas à logística da mina e 

aos seus procedimentos de segurança, representam mais de 15%.   

✓ A principal componente do ciclo mineiro é composta pelo conjunto das operações unitárias.  

Relativamente à utilização da frente das rampas LS0RAM06 e LS0RAM07 foi proposto atingir um valor 

de 78% e 72% respectivamente. No meio subterrâneo esse objectivo é pouco provável devido a todos 

os obstáculos que existem numa mina:  

• Os equipamentos avariam com facilidade devido ao ambiente nocivo onde estão expostos;  

• O maciço rochoso é heterogéneo e os seus comportamentos nunca são lineares; 

• A organização de uma mina tem de ser respeitada para assegurar o factor mais importante: a 

segurança das pessoas.  

Estes são aspectos que têm de ter sido em conta na avaliação de qualquer projecto mineiro 

                                                      
2 Excepto transporte do pessoal 
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5.4 Avaliação dos indicadores propostos 

A utilização efectiva das rampas LS0RAM06 e LS0RAM07 foram, em média, de 61% e de 62% 

respectivamente. Das 24 horas de um dia de trabalho, a média diária de trabalho efectivo nas rampas 

LS0RAM06 e LS0RAM07 era de 14,64 e de 14,88 horas respectivamente face ao tempo total dos 3 

turnos de trabalho.  

a 

Um sistema de turnos de 8 horas poderão ser considerados curtos, dado que das 8 horas de trabalho 

apenas era possível atingir uma produção diária de cerca de 5 horas de trabalho efectivo. Como se 

verifica nas figuras 51 e 52, cerca de 30% do tempo era dedicado para respeitar a logística e os seus 

procedimentos de segurança, onde aproximadamente 1 hora por turno era despendida para realizar os 

deslocamentos para entrada e saída da mina. 
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Para analisar a variação da UEF com o avanço obtido nas rampas, os índices obtidos em Novembro e 

Dezembro foi considerados valores anómalos dado corresponderem a períodos de produção anómalos 

e para ter uma visão mais elusiva do espectro do ciclo mineiro foram colocados de parte. 

É possível verificar que a correlação foi de 52% e 0,01% nas duas rampas (figuras 53 e 54), o que 

permite verificar que a UEF não é o parâmetro indicado para medir o desempenho do ciclo e o ritmo de 

avanço. Uma elevada utilização da frente é um bom indicador para avaliar a rentabilidade de uma frente 

de trabalho, mas não é suficiente garantir uma adequada avaliação. 

  
Quando a UEF foi definida na equação 3.7 foi tido em conta que as operações (unitárias e auxiliares) 

representam o trabalho efectivo nos trabalhos de escavação. O facto de se ter considerado as 

operações auxiliares e tarefas de estabilidade adicionais como trabalho produtivo na frente de trabalho 

teve impacto no valor do UEF. No entanto estas actividades são representativas do meio mineiro e têm 

de ser realizadas para assegurar a segurança e saúde de todos os presentes na mina e assim garantir 

a continuidade dos trabalhos de escavação. Como tal devem ser consideradas como trabalho 

operacional e objecto de avaliação em qualquer projecto de desenvolvimento.  

✓ A utilização efectiva da frente (UEF) não mede produtividade atingida na frente, mas permite 

controlar e medir o aproveitamento dos recursos disponíveis.  

Dado que os processos de desenvolvimento são desenvolvidos em estéril e não em minério, o objectivo 

passa pela maximização do avanço linear, desprezando quaisquer avaliações de teores. O coeficiente 

de eficiência do ciclo (CEC) depende do rendimento do ciclo mineiro, do rendimento das operações 

unitárias e da utilização efectiva da frente de trabalho. 

A variação do CEC com o avanço obtido na rampa LS0RAM06 está representada na figura 55. Os dois 

factores têm uma correlação de 78,9%, em que é possível verificar que quanto maior o coeficiente de 

eficiência do ciclo, maior é o avanço obtido. A rampa LS0RAM06 apresenta os melhores resultados de 

avanço nos meses de Junho (91,9m), Julho (103,4m) e Outubro (117,5m), onde obteve um CEC de 
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49%, 54% e 65% respectivamente.  Por outro lado, os meses de Novembro (68,2m), Março (77,3m) e 

Maio (82,2m) representam os resultados com o menor desenvolvimento e os valores de CEC mais 

baixos, de 33%, 36% e 42% respectivamente. 

A mesma analogia pode ser feita para a rampa LS0RAM07. A variação do CEC com o avanço obtido 

na frente LS0RAM07 está representada na figura 56, onde é possível constatar que os dois factores 

têm uma correlação de 78,1%. Os melhores resultados atingidos nos meses de Maio (79,6m), Junho 

(86,3m) e Outubro (115m) representam os maiores valores de CEC (49%, 53% e 67% 

respectivamente). A registar, no entanto, uma anomalia para os valores mais baixos de CEC. 

✓ O coeficiente de eficiência do ciclo (CEC) representa um parâmetro adequado para avaliar o 

rendimento do ciclo mineiro, e consequentemente a produtividade atingida.  

Este parâmetro é um indicador viável de eficiência da produção mineira, pois o ritmo de avanço é 

proporcional ao coeficiente de eficiência do ciclo. Logo a produção de metros em desenvolvimento 

mineiro é dependente da eficiência do ciclo mineiro. É possível afirmar que quanto maior for o 

coeficiente, maior é o número de metros realizados em desenvolvimento. Isto significa que optimizando 

o ciclo mineiro é possível maximizar a produtividade atingida.   
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Figura 55 - Correlação do CEC com o avanço obtido na rampa LS0RAM06 
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+ 31,2 m/mês + 43,8 m/mês 

5.5 Avaliação dos efeitos da aplicação da metodologia 

É possível constatar que antes da metodologia a rampa LS0RAM06 tinha 402,3 metros realizados em 

7 meses, o que correspondia a uma média de avanço de 57,5m/mês enquanto a rampa LS0RAM07 

tinha 320,8 metros realizados em 8 meses, o que correspondia a uma média de 40,1m/mês. 

Tabela 33 - Diferenças após a aplicação da metodologia nas duas rampas 

Agosto/2017 – Fevereiro/2018 
(7 meses) 

 Setembro/2017 - Abril/2018 
(8 meses) 

Avanço total 
(m) 

Ritmo avanço 
(m/mês) 

 Avanço total 
(m) 

Ritmo avanço 
(m/mês) 

402,3 57,5  320,8 40,1 

↓  ↓ 
 

Março/2018 – Dezembro/2018 
(10 meses) 

 Maio/18 – Dezembro/2018 
(8 meses) 

Avanço total 
(m) 

Ritmo avanço 
(m/mês) 

 Avanço total 
(m) 

Ritmo avanço 
(m/mês) 

887,4 88,7  671,0 83,9 

Apesar de não ter sido atingida a média pretendida de 100m/mês, os resultados são positivos. Com a 

introdução de uma metodologia baseada em planeamento operacional e na monitorização do ciclo 

mineiro, e com a incorporação de equipas e equipamentos dedicados, o índice de produtividade 

aumentou, como se verifica na tabela 33: 

• Nos 10 meses de acompanhamento da rampa LS0RAM06 foram realizados 887,4m no total, 

aumentando em 54% o ritmo de avanço mensal para 88,7m.  

• Na rampa LS0RAM07 foram realizados no total 671m em 8 meses, o que significa uma média de 

83,9m/mês e um aumento de 109% no ritmo de avanço. 

A intenção da metodologia era optimizar o ciclo mineiro das duas rampas e assim reduzir os respectivos 

prazos de entrega. Daí que não seja correcto ser considerada uma investigação científica, mas antes 

como um projecto de estudo aprofundado da mina em análise.  

Os resultados obtidos foram atingidos por via de uma correcta organização e um aproveitamento 

positivo dos recursos. A diminuição do tempo de ciclo mineiro e consequente aumento de produtividade 

teve benefícios para a mina e para o empreiteiro encarregue da execução das rampas. 
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6. Conclusão 

O objectivo do trabalho consistia em propor uma optimização do ciclo mineiro de duas rampas, através 

de uma correcta organização dos trabalhos e planeamento das actividades. O desenvolvimento mineiro 

é influenciado pelo ciclo mineiro e a sua optimização deve ser realizada como um todo. 

Foi desenvolvida uma ferramenta de monitorização do ciclo mineiro em conjunto com realização de um 

planeamento operacional das actividades a realizar com base no sistema de trabalho da mina. Foi 

definido um ciclo mineiro optimizado e as operações unitárias foram estudadas de modo a aumentarem 

a sua rentabilidade, tendo sido proposta uma sequência optimizada do ciclo mineiro. 

O ciclo mineiro pode ser melhorado com sucesso se for correctamente monitorizado e planeado. Para 

avaliar os resultados obtidos foram propostos dois parâmetros: a utilização efectiva da frente (UEF) e 

o coeficiente de eficiência do ciclo (CEC). 

A utilização efectiva da frente (UEF) permite controlar e medir o rendimento dos recursos. É preciso 

realizar um acompanhamento continuo do ciclo para atingir índices de produtividade elevados. 

No estudo ficou evidenciado que a principal componente do ciclo são as operações unitárias. As 

operações unitárias representaram mais de 50% do tempo do ciclo nas duas rampas. O transporte do 

pessoal representou mais de 10%, enquanto paragens associadas à logística da mina e aos seus 

procedimentos de segurança representaram mais de 15%. 

Ficou evidenciado o impacto que os procedimentos de segurança e toda a organização da mina 

reflectem na produtividade do ciclo. As interrupções associadas à logística da mina representaram 

cerca de 30% do tempo nas duas rampas e é evidente que o futuro deve passar por encontrar 

oportunidades de melhoria para reduzir estas interrupções, sem comprometer a segurança de todos. 

O coeficiente de eficiência do ciclo (CEC) é um método de medição da produtividade do ciclo. É possível 

concluir que quando maior o coeficiente de eficiência do ciclo, maior é a produtividade atingida na frente 

de trabalho. Este coeficiente destina-se a optimizar o ciclo mineiro, através de uma melhoria contínua 

das operações unitárias e uma correcta gestão das actividades para reduzir perdas de tempo e 

maximizar o ritmo de avanço.  

Em ambas as rampas os tempos do ciclo e das operações unitárias foram optimizados com sucesso e 

foi possível aumentar o índice de produtividade de metros atingidos.  

Através de uma optimização do ciclo mineiro é possível rentabilizar as operações unitárias e minimizar 

a probabilidade de ocorrer perdas de tempo no processo de escavação e reduzir o impacto de 

constrangimentos associados ao meio mineiro. Um ciclo optimizado acrescenta valor à produtividade 

da mina dado que permite aumentar a frequência de ciclos realizados num dado espaço de tempo, e 

por consequência, o número esperado de metros obtidos será maior.   
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7. Trabalhos futuros 

As operações mineiras são sempre ajustadas consoante as características do jazigo, da geomecânica 

do maciço e da logística da mina. Para optimizar o ciclo é imperativo ter em conta estes factores. Seria 

interessante aplicar a metodologia noutras minas para comparar os resultados obtidos, mas acima de 

tudo, de forma a criar uma base de dados e modelos de comparação entre minas. Neste capítulo são 

apresentadas as principais limitações do estudo realizado e quais as propostas de investigação a 

realizar no futuro:  

• Sistema de turnos – organização em mina 

Uma das limitações do estudo foi o sistema de trabalho da mina. Na optimização do ciclo mineiro foi 

importante adoptar o ciclo mineiro desejado ao modelo de trabalho da mina. Foi ainda verificado que 

para turnos de 8 horas, apenas cerca de 5 traduziam produtividade nas operações. Este factor é 

influenciada pela logística associada à mina que pretende assegurar a segurança e saúde dos seus 

trabalhadores. Acima da produtividade, a segurança é o factor fundamental de uma operação mineira.  

Uma avaliação de modelos eficientes de turnos, tendo em conta a produtividade e a segurança na 

mina, seria uma temática interessante. 

• Qualidade do maciço rochoso 

Como foi evidenciado ao longo do trabalho, o maciço rochoso de xistos negros influenciou o 

comportamento das operações, tendo afectado a produtividade do ciclo mineiro. 

Seria interessante avaliar a variabilidade do ciclo mineiro consoante o índice Q de modo a analisar 

como é que o maciço rochoso tem impacto na produtividade do ciclo mineiro e como é que as operações 

mineiras têm de se adoptar ao maciço em escavação. 

• Material em desmonte 

Comparar o ciclo mineiro de frentes de minério com frentes de desenvolvimento e verificar qualquer 

tipo de variação também seria positivo. 

• Automatização 

Estudar metodologias para a implementação de ciclos mineiros automatizados era importante para 

perceber como é que medidas, como comandar equipamentos a partir da superfície ou a utilização de 

sistemas automatizados em ambiente subterrâneo, poderiam optimizar o ciclo mineiro, tendo sempre 

em conta a heterogeneidade do maciço e todas variáveis associadas difíceis de prever. 
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Anexo A 

Tabela 34 - Dados recolhidos pelo acompanhamento da rampa LS0RAM06 (valores em minutos) 

 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Ago/18 Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 

Rega 405 765 585 690 795 690 705 735 435 510 

Remoção 1755 3600 3840 3885 2970 2790 2880 4695 2910 3015 

Saneamento 1410 3600 2055 3300 3465 2955 2970 3435 2415 2385 

Raspagem 855 990 1725 1500 1875 1695 1755 2025 1620 1275 

Sustimento 3375 6090 5955 5505 6195 7095 6150 6255 5460 5925 

Betão projectado 990 1080 1560 1530 1950 1860 2130 1980 2190 2520 

Furação 3330 6225 5220 6315 6345 7170 5970 5640 2880 2640 

Carregamento 1170 2430 1650 2085 2670 2415 2190 2535 1680 1680 

Limpeza ponto descarga 0 0 0 1080 225 0 0 0 345 0 

Cabos 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1260 

Sondagens 0 0 0 0 0 0 0 0 3465 0 

Serviços eléctricos 135 1140 135 585 780 45 705 480 105 0 

Manga de ventilação 30 135 1680 240 150 615 105 300 2775 270 

Serviços água/ar 0 0 375 135 240 0 30 120 0 0 

Bombagem 0 60 0 75 0 0 150 0 30 30 

Falta água 90 150 45 120 0 0 15 0 0 0 

Falta energia 75 735 270 105 225 120 390 150 0 0 

Topografia 135 390 270 240 90 375 195 405 210 165 

Supervisão 120 450 60 345 0 105 30 30 0 0 

Ventilação 675 1230 2370 375 105 180 90 60 30 30 

Simulacro 120 0 0 0 180 0 0 0 210 120 

Avaria eléctrica 495 555 675 525 225 600 1050 225 675 165 

Avaria mecânica 1080 1485 1785 1485 2115 1695 1350 1575 1245 1605 

Problema bombagem 375 300 555 285 555 615 690 360 210 0 

Tubaria danificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pista inoperacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falta equipamento 405 435 270 60 0 60 90 0 150 75 

Falta operador 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte pessoal 3255 4965 4575 4995 5490 5145 4125 4650 4965 4290 

Passagem turno 2565 4050 3795 4245 4320 4365 5295 4995 4725 4080 

Palestra segurança 0 0 0 0 90 0 0 0 135 75 

Espera carregamento 465 585 465 630 825 420 615 480 480 810 

Frente carregada 555 555 900 1395 1170 810 1035 795 645 1305 

Disparo falhado 750 375 0 0 375 0 750 450 375 225 

Cura betão projectado 330 15 285 360 450 390 540 615 615 960 

Espera betoneira 390 255 315 240 390 375 645 390 690 585 

Refeição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo B 

Tabela 35 - Dados recolhidos pelo acompanhamento da rampa LS0RAM07 (valores em minutos) 

 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Ago/18 Set/18 Out/18 Nov/18 Dez/18 

Rega 630 795 690 915 720 840 555 750 

Remoção 2970 3270 4185 2820 4050 4005 4020 2730 

Saneamento 2430 2040 2400 2385 2010 2610 2475 2790 

Raspagem 1320 1050 1470 1110 1545 1575 2130 1560 

Sustimento 5295 6210 4950 5370 4830 6165 4455 6090 

Betão projectado 1230 2250 1290 1785 1350 2670 2685 3000 

Furação 5805 5925 5595 5040 4005 5670 3600 3990 

Carregamento 1845 2040 1875 2070 1710 2700 1605 1710 

Limpeza ponto descarga 0 360 225 330 390 0 0 0 

Cabos 0 0 0 0 0 0 675 0 

Serviços eléctricos 165 435 690 330 420 495 1275 435 

Manga de ventilação 5010 2445 3945 540 3600 150 2580 120 

Serviços água/ar 0 705 0 105 0 225 150 180 

Bombagem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falta água 45 0 0 120 0 0 90 60 

Falta energia 360 375 135 90 180 105 360 0 

Topografia 180 270 210 90 75 90 165 120 

Supervisão 0 60 45 165 105 75 285 15 

Ventilação 585 150 180 4335 825 225 60 30 

Simulacro 0 0 180 0 0 0 210 120 

Avaria eléctrica 90 255 270 405 630 345 465 300 

Avaria mecânica 1620 1080 1080 1455 465 1290 870 615 

Problema bombagem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tubaria danificada 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pista inoperacional 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falta equipamento 285 225 0 165 765 180 300 120 

Falta operador 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte pessoal 5400 5850 6375 6330 6060 5805 5625 4980 

Passagem turno 3885 4155 4290 4365 4695 4860 4485 4245 

Palestra segurança 0 0 90 0 0 0 150 120 

Espera carregamento 225 165 435 705 1170 645 345 465 

Frente carregada 375 405 540 915 1605 945 480 1080 

Disparo falhado 0 0 1125 0 375 0 0 0 

Cura betão projectado 390 555 255 255 120 870 510 435 

Espera betoneira 390 690 570 525 510 855 465 210 

Refeição 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 57 - Exemplo de aplicação da ferramenta de controlo 

Anexo C  
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Figura 58 - Exemplo do planeamento operacional da semana de 10/10/2018 a 16/10/2018 

Anexo D  


