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RESUMO 

 

Desde seu início nas operações de lavra de mina a céu aberto, a tecnologia de 

mineração contínua de superfície se apresenta como uma grande e vantajosa inovação 

quando comparada aos modelos convencionais de lavra de mina, promovendo uma lavra 

mais simples, confiável, segura, econômica, automatizada e ambientalmente 

responsável. Elimina de forma imediata a necessidade do uso de explosivos na mina, 

assim como diversos riscos de segurança e de meio ambiente que se fazem presentes 

nos sistemas de lavra convencionais. Desta forma, a tecnologia de mineração contínua 

de superfície apresenta-se como uma especialização de lavra já consolidada e 

amplamente reconhecida pelo mercado de mineração mundial, com amplos ganhos 

técnicos e econômicos no que concerne a lavra de mina a céu aberto, em especial ao já 

consagrado Método de Lavra em Tiras.  

Diante dos benefícios de aplicação desta tecnologia, o presente projeto de 

pesquisa objetiva elaborar um estudo de viabilidade técnica do uso dos mineradores 

contínuos de superfície para a lavra de folhelho (xisto) betuminoso da Unidade de 

Industrialização do Xisto - SIX da PETROBRAS S.A, situada no município de São 

Mateus do Sul, Estado do Paraná, considerando seus principais benefícios técnicos, 

ambientais, sociais e de segurança, pela comprovação de possibilidade de aplicação dos 

mineradores contínuos de superfície com análise de testes de compressão simples das 

rochas da mina, identificação das perdas de minério na mina de xisto com vistas à suas 

eliminações, melhor aproveitamento da jazida de xisto com aumento em quantidade e 

qualidade de ROM pela característica de lavra seletiva de minério dos equipamentos, e 

definição do método de operação e dimensionamento de frota de mineradores contínuos 

de superfície. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Mineração de superfície, simples, confiável, segura, econômica, lavra 

seletiva, mina de xisto. 
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ABSTRACT 

 

 

Since its inception in open pit mining operations, continuous surface mining 

technology has proven to be a great and advantageous innovation compared to 

conventional mine mining models, promoting a simpler, safer, more reliable, 

economical, automated and environmentally responsible system. It immediately 

eliminates the need for the use of explosives in the mine, as well as several safety and 

environmental risks that are present in conventional mining systems. In this way, the 

continuous surface mining technology presents itself as a mining specialization already 

consolidated and widely recognized by the worldwide mining market, with ample 

technical and economical gains with regard to open pit mining, in special to the already 

established Strip Mine Method. 

In view of the benefits of applying this technology, this research project aims to 

elaborate a technical feasibility study of the use of continuous surface miners for the 

bituminous shale mining of the Shale Industrialization Unit – SIX of PETROBRAS S.A 

located in São Mateus do Sul, Paraná State, considering its main technical, 

environmental, social and safety benefits, by proving the possibility of continuous 

surface mining by analyzing simple compression tests of mine rocks, identifying losses 

of ore in the shale mine with a view to its elimination, better use of the shale deposit 

with increase in quantity and quality of ROM by the characteristic of selective mining 

of the equipment, and definition of the method of operation and dimensioning of the 

fleet of continuous miners of surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Surface mining, simple, reliable, safe, economical, selective mining, shale 

mine. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Devido à necessidade coorporativa e econômica de se fazer manutenção e de se 

reduzir custos de mineração ao longo do tempo de vida útil de um empreendimento 

mineiro, em especial de uma mineração a céu aberto, advinda de dificuldades inerentes 

à natureza do próprio negócio, a indústria de mineração, sensível a estas questões, vem 

fomentando o desenvolvimento de novas tecnologias e processos de produção mineral 

com grande ênfase na lavra de mina a céu aberto. Como exemplos destas novas 

tecnologias e técnicas de explotação mineral, principalmente quando comparadas aos 

tradicionais modelos vigentes, os mineradores contínuos de superfície apresentam-se 

como especializações dos tradicionais modelos e sistemas de lavra, com significativos 

ganhos técnicos e econômicos no que concerne a lavra de mina a céu aberto, em 

especial ao já consagrado Método de Lavra em Tiras.  

O desenvolvimento da tecnologia de mineradores de superfície iniciou-se a 

partir dos anos de 1970 devido à necessidade da indústria de mineração demandar por 

inovações tecnológicas no sentido de torná-la mais econômica e ambientalmente 

responsável. Esta inovação e seu desenvolvimento empreendeu grande esforço destes 

então visionários fabricantes de equipamentos, de tal forma que atualmente as empresas 

de mineração do mundo estão receptivas em relação à aplicação desta tecnologia em 

suas minas, notadamente as que lidam com substâncias minerais como minério de ferro, 

carvão, calcário, xisto betuminoso, bauxita, gipsita entre outras. 

Tendo em vista que cerca de 80% do mercado mundial de mineradores 

contínuos de superfície concentram-se em dois grandes fabricantes, o Grupo Alemão 

Wirtgen e o Grupo Americano Vermeer, e que 100% dos mineradores de superfície que 

operam no Brasil pertencem a estes dois fornecedores, será apresentado no decorrer da 

presente dissertação conhecimentos detalhados a respeito da tecnologia de mineração 

contínua de superfície para estas duas opções, considerando suas principais diferenças 

tecnológicas e de aplicação, assim como um estudo de caso de aplicação dos 

mineradores contínuos de superfície na mina de xisto da Unidade de Industrialização do 

Xisto – SIX, destacando os positivos benefícios advindos do seu uso à luz de gestão de 

reservas de xisto e de melhor aproveitamento da jazida de minério, e dezenas de outros 

benefícios para a SIX frutos de aplicação nos âmbitos técnicos, de segurança, 

econômicos, sociais e ambientais. 

Vale observar, que considerando apenas os dois principais fabricantes citados, 

cada qual com suas similaridades, especificidades e diferenças quanto aos conceitos de 

aplicações tecnológicas, cerca 500 mineradores de superfície estão em plena operação 

em diversas minerações pelo mundo, tendo a Ásia respondido por grande parte destas 

aplicações.  

O mineradores de superfície se apresentam também como solução para 

operações de lavra em locais próximos às comunidades vizinhas das minas, mais 

sensíveis aos incômodos inerentes às atividades da mina, causados principalmente pelo 

desmonte de rochas, tais como sobre pressão atmosférica, ultra - lançamentos, 

vibrações, ruídos, poeiras, gases tóxicos entre outros.   
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Capaz de unir quatro (04) operações de um sistema de lavra convencional, a 

saber perfuração de rochas, desmonte de rochas, carregamento de caminhões e a 

britagem primária da planta de tratamento de minérios, em apenas uma (01) operação 

com apenas um (01) equipamento, o minerador contínuo de superfície realiza a lavra de 

mina com maior segurança operacional de pessoas, máquinas e equipamentos e com 

mínimos impactos ambientais e sociais. Vale citar que as quatro (04) operações 

observadas acima referem - se aos modelos de mineradores de superfície do Grupo 

Wirtgen, que possuem a operação de carregamento do minério e/ou do estéril em 

caminhões como parte de sua tecnologia. Para os modelos de mineradores contínuos de 

superfície do Grupo Vermeer, sua concepção ou filosofia de trabalho não considera a 

operação de carregamento de caminhões, resultando na união de três (03) operações de 

um sistema de lavra convencional em apenas uma operação com apenas um (01) 

equipamento, desta forma são eliminados a perfuração de rochas, desmonte de rochas e 

a britagem primária da planta de tratamento de minérios. A operação de carregamento 

de materiais é realizada de forma tradicional com carregadeiras e/ou escavadeiras 

hidráulicas.  

Vale destacar, axioma “sine qua non” referente a opção pelo uso dos 

mineradores contínuos de superfície na mina a céu aberto: “A redução de número de 

operações de produção na mina diminui os custos de produção da mina”. Desta forma, 

tem-se como premissa para o presente estudo, uma expectativa de redução de custos de 

produção da mina de xisto pela adoção do uso da tecnologia de mineração contínua de 

superfície. 

Diante da notável riqueza técnica da tecnologia de mineração contínua de 

superfície e de sua aplicação, todo o desenvolvimento deste estudo foi realizado em 

caráter exclusivamente técnico, observando o aproveitamento do conhecimento gerado 

para as minas a céu aberto que trabalham com outros minérios, e principalmente para o 

estudo de caso da mina de xisto no capítulo 05, não incluindo desta forma estudo 

econômico, haja vista as grandes diferenças de realidades de produção, especificidades 

de custos da mina, diversas substâncias minerais que as compõem, além também da 

presente dissertação ficar sobremaneira complexa, extensa e distante do objetivo 

proposto. Optou-se, portanto, por expor de forma qualitativa apenas e não quantitativa, 

as vantagens econômicas da aplicação dos mineradores contínuos de superfície na mina 

de xisto, realçando seus grandes benefícios técnicos, sociais, de meio ambiente e de 

segurança decorrentes de seu uso.  

Visando ampliação do entendimento sobre a tecnologia, será apresentado no 

presente trabalho em seu capítulo 03, revisão bibliográfica detalhada da tecnologia de 

mineração contínua de superfície com formas de aplicação e principais benefícios 

imediatos do seu uso na lavra de mina a céu aberto. No capítulo 04 será apresentada a 

metodologia de pesquisa adotada. 

 O capítulo 05 apresentará a Unidade de Industrialização do Xisto – SIX, com 

destaque para a mina e a planta de tratamento de minérios, e singularmente, o estudo de 

caso de aplicação dos mineradores contínuos de superfície na lavra de xisto com seus 

positivos resultados com vistas ao melhor aproveitamento da jazida de minério, além de 

dezenas de benefícios técnicos, econômicos, ambientais e de segurança identificados 
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pelo autor, aplicáveis também para toda e qualquer mina a céu aberto, perfazendo um 

total de 60 benefícios da aplicação dos mineradores contínuos de superfície para a mina 

da SIX.   

Cabe ressaltar que após ampla pesquisa realizada, via de regra são encontradas 

na literatura disponível no máximo 10 (dez) benefícios imediatos da aplicação dos 

mineradores contínuos de superfície nas minas a céu aberto, explorando principalmente 

as reduções relativas às operações de produção já citadas e ganhos com estabilidade de 

taludes, pistas, drenagens e entre outras, cabendo a grande maioria dos benefícios 

registrados nesta dissertação de identificação pelo autor do presente trabalho. 

Como exposto, iniciando-se a apresentação da referida tecnologia, são 

apresentadas nas figuras 01 e 02, os dois principais tipos de mineradores contínuos de 

superfície presentes no Brasil objetos deste presente estudo: 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Minerador de Superfície SM2500 Wirtgen em Mineração de Bauxita - Pará – 

Brasil. 

Fonte: JAIME – VISITA A MINA DA HIDROPARAGOMINAS - PARÁ (2015) 
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Figura 2- Minerador de Superfície SM2500 em mineração de calcário - China 

Fonte: VERMEER (2010) 
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2 – OBJETIVOS DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

A presente pesquisa objetiva elaborar um estudo de viabilidade técnica de lavra 

com uso dos mineradores contínuos de superfície na lavra de xisto betuminoso da 

Unidade de Industrialização do Xisto - SIX - PETROBRAS S.A, considerando os 

positivos benefícios técnicos, de segurança, econômicos, ambientais, sociais, em 

especial do aumento da jazida de xisto devido à lavra seletiva do minério com foco no 

melhor rendimento do processo.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos pretende - se: 

 Apresentar variáveis técnicas estratégicas de mina a serem avaliadas para análise da 

utilização de tecnologia de mineração contínua de superfície;  

 

 Comprovar possibilidade de aplicação da tecnologia a partir de testes de resistência 

a compressão simples das rochas da mina de xisto;  

 

 Apresentar 60 benefícios identificados para a mina de xisto e a SIX decorrentes da 

aplicação dos mineradores de superfície; 

 

 Estudar aumento da jazida de xisto pela lavra seletiva de minério;  

 

 Apresentar conceito de lavra de xisto com o uso dos mineradores contínuos de 

superfície e dimensionar frota de mineradores.  

 

 

2.3 Justificativa  

 

Dificuldades inerentes ao próprio negócio de mineração, como de acesso a 

melhores corpos de minérios tanto em quantidade como em qualidade devido ao 

processo de exaustão da jazida, que por sua vez tem impactos negativos nas operações 

de perfuração e desmonte de rochas, carregamento e transporte de estéril e do minério 

com aumento de seus custos operacionais, além de restrições legais cada vez mais 

rigorosas, entre outras, refletem-se em iniciativas por novos negócios visando uma 

mineração mais eficiente. 

Visando eliminar e/ou mitigar fatores que porventura possam afetar 

negativamente a mineração de xisto da SIX, foi identificada no ano de 2013 pelo Setor 

de Planejamento de Lavra da Gerência de Mineração da SIX, a oportunidade de 

desenvolver um estudo de alternativa técnica para a lavra de xisto como possibilidade 

de substituição do atual modelo realizado pelo método de lavra em tiras com 
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escavadeira de caçamba de arrasto Dragline Bucyrus Marion 7800, esta com mais de 70 

anos de idade, baixa disponibilidade mecânica e elevados custos operacionais e de 

manutenção.  

Visto já ser conhecido do corpo técnico da Gerência de Mineração da SIX que a 

realização da lavra de xisto pelo método convencional com caminhões e escavadeiras é 

mais caro que o atual método de lavra, este projeto idealizado no ano de 2013 vem 

continuamente sendo estudado e desenvolvido pelo autor, traduzindo-se nesta 

dissertação cujo alvo é o estudo de viabilidade técnica de utilização dos mineradores 

contínuos de superfície na mina de xisto da SIX.  

Como no Brasil, somente a partir dos anos 2000 deu-se o início da apresentação 

da tecnologia de mineração contínua de superfície pelos fabricantes ora mencionados, 

Grupos Wirtgen e Vermeer, e que o ritmo de implementação de novas tecnologias da 

indústria de mineração são via de regra mais lentas que as de outras indústrias, conclui - 

se desta forma que as empresas de mineração no Brasil encontram-se ainda em fase 

inicial de entendimento dos benefícios do uso desta tecnologia em suas minas.  

Tais benefícios confirmam-se pela consolidação e reconhecimento de centenas 

de minerações pelo mundo que atualmente utilizam os mineradores de superfície em sua 

lavra, de forma a priorizar sempre, um sistema de lavra mais simples, seguro, confiável, 

contínuo, econômico, automatizado e ambientalmente responsável. 

Com o objetivo do trabalho alcançado, que é o de se avaliar a viabilidade técnica 

do novo modelo de lavra para a mina de xisto da SIX com o uso de mineradores 

contínuos de superfície, tem - se a expectativa de redução do custo de lavra de produção 

de xisto por tonelada produzida, notadamente os que se referem às operações unitárias 

da mina e os das britagens da planta de tratamento de minérios, pela substituição das 

convencionais operações de produção de mina, por operação única realizada por 

minerador contínuo de superfície.  

Como explanado, a proposta do presente trabalho é de caráter exclusivamente 

técnico, na qual optou - se por avaliar primeiramente a possibilidade de aplicação 

técnica dos mineradores de superfície na mina de xisto, o que nos permite explorar 

conhecimentos de grande riqueza técnica de lavra de mina em atendimento ao axioma 

ora definido. Num segundo momento, com o recebimento do conhecimento da 

tecnologia pela PETROBRAS S.A, torna-se oportuno o estudo econômico. 

Reiterando, adotou-se como premissa para o trabalho a necessidade de se avaliar 

em uma segunda etapa a análise relativa aos custos de mina ou econômica do estudo, 

pois como boa prática para todo e qualquer projeto idealizado independente do setor 

econômico e/ou indústria, não sendo diferente para o setor de mineração, um projeto de 

mineração passa por uma ordem lógica de análise, no qual avalia - se primeiramente a 

possibilidade de aplicação da iniciativa técnica do projeto, para somente após, iniciar-se 

a análise econômica.  

A sequência lógica da análise pode variar, podendo ser realizada de forma 

concomitante, cabendo ao gerente ou líder do projeto a prerrogativa de determiná-la. 

Optou-se como exposto, pela interdependência das análises. 

Destarte, por tornar sobremaneira complexo e grande seu desenvolvimento, a 

análise econômica do projeto não será realizada nesta pesquisa, priorizando a análise 
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técnica da aplicação dos mineradores de superfície. Optou-se por expor de forma 

qualitativa apenas os benefícios econômicos da aplicação dos mineradores de superfície 

na mina a céu aberto e na mina de xisto. 

De extrema relevância para a mina de xisto atual, tem-se o aumento e melhor 

aproveitamento da jazida de minério o que aumenta significativamente o tempo de vida 

útil da mina de xisto pela lavra seletiva executada pelo minerador, e o uso dos 

mineradores contínuos de superfície em jazidas que antes não estavam disponíveis para 

lavra devido às distâncias de mínimas de segurança para a operação de desmonte de 

rochas entre a mina e as comunidades vizinhas, estando agora disponíveis para lavra 

contribuindo significativamente para o negócio da mineração de xisto da SIX.  

Acentua-se que todos os esforços necessários ao êxito do presente trabalho 

foram realizados com o objetivo de aumentar a eficiência, produtividade e 

economicidade da lavra de xisto da SIX, com vistas também a contribuir para o 

desenvolvimento do município de São Mateus do Sul e o Estado do Paraná.  

Aprimorar o aproveitamento dos recursos naturais não renováveis é uma 

necessidade constante ao contexto de sustentabilidade ambiental. As ciências da terra 

tais como as engenharias de minas e de petróleo são os principais pilares para o 

conhecimento e exploração sustentável destes recursos.  

O bom profissional de engenharia de minas possui o conceito de 

desenvolvimento sustentável para o negócio mineração como valor, e busca 

continuamente seu aperfeiçoamento visando contribuir com o desenvolvimento de seu 

país.  

Como exposto, o estudo de outro modelo de lavra para a mina de xisto com uso 

dos mineradores contínuos de superfície que alcance os objetivos e motivação citados é 

o grande desafio e a razão de ser desta dissertação. Conforme a figura 03, apresentada 

definição do problema técnico, desafio proposto e solução encontrada.  

 

             

Figura 3 - Problema técnico da mina de xisto, desafio proposto e solução encontrada 

para a mina de xisto da SIX. 

 

 

PROBLEMA TÉCNICO  

Lavra de xisto 
dependente de 
Dragline antiga 
com altos riscos de 
quebra. 

DESAFIO  

Encontrar alternativa 
para a lavra de xisto 
com outros 
equipamentos. 

SOLUÇÃO  

Mineradores 
contínuos de 
superfície na lavra 
de xisto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Mineradores Contínuos de Superfície - Apresentação da Tecnologia 

 

Com a identificação da oportunidade de aplicação nas minerações a partir de 

melhorias em equipamentos fresadores asfálticos amplamente utilizados na indústria de 

construção civil, cuja operação corta, tritura e carrega o piso de material asfáltico ou de 

concreto em caminhões de forma contínua, a partir da década de 1970 deu-se o início do 

desenvolvimento da tecnologia de mineração contínua de superfície para minas a céu 

aberto. 

Com os resultados positivos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia, 

fabricantes de equipamentos de mineração perceberam a oportunidade de bons 

potenciais de ganhos ao se conceber equipamentos de mineração de superfície 

específicos e customizados para a lavra de mina a céu aberto, desconsiderando a ideia 

inicial de adaptação do conceito da tecnologia de fresadoras asfálticas até então 

utilizada na indústria de construção civil.  

Diferente dos tradicionais equipamentos de lavra, cujo conceito operacional é 

único quando comparado aos existentes no mercado, os mineradores de superfície 

tornaram-se protagonistas de grande peso no dimensionamento e modo de operação das 

minas. Com a aplicação dos mineradores contínuos de superfície na lavra de mina a céu 

aberto, aspectos geológicos, mineralógicos, de heterogeneidade da jazida, escalas de 

produção do minério visando atender especificações da planta de tratamento de 

minérios e de desenvolvimento de mina, o que enseja um novo plano de lavra e de 

sequenciamento de mina, passam a ser reanalisados em função de sua exclusividade 

conceitual. Com a implantação pelas empresas de mineração da tecnologia estudada na 

presente dissertação, estas, naturalmente passam a incorporar suas principais vantagens 

imediatas nos aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais e de segurança 

oriundas do seu uso.  

 

 

3.2 Benefícios imediatos dos mineradores contínuos de superfície na mina a céu aberto 

 

Conforme figura 04, o minerador de superfície do fabricante Wirtgen realiza a 

operação de corte e fragmentação da rocha “in situ” em operação única, eliminando de 

forma imediata as operações unitárias de mina de perfuração e desmonte de rochas, 

carregamento de estéril e/ou minério em caminhões, e a britagem primária do 

tratamento de minérios. 
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Figura 4 - Operações eliminadas com Mineradores de Superfície Wirtgen. 

Fonte: Adaptado de WIRTGEN (2010) 

 

Como diferencial dos mineradores de superfície Wirtgen, tem-se o carregamento 

direto dos materiais cortados e fragmentados nos caminhões de mineração. Esta 

interface demanda um dimensionamento adequado de unidades de caminhões 

necessárias à boa performance de produção do minerador, por conseguinte, para o 

conjunto composto pela frota de caminhões e o minerador de superfície. 

O bom sincronismo operacional do conjunto caminhões/minerador de superfície, 

tem influência direta no sincronismo operacional do conjunto caminhões/britagem 

primária da planta de tratamentos de minérios, evitando filas de caminhões tanto num 

como noutro sistema. Desta forma, o bom dimensionamento do número de caminhões 

utilizados no primeiro conjunto reflete-se em boa performance de produção para a mina 

como um todo, agora, na interface mina/tratamento de minérios.  

Com a operação de carregamento direto em caminhões, seu ganho econômico se 

dá com a eliminação da operação de carregamento em si, e seus respectivos custos 

operacionais e de investimentos em escavadeiras hidráulicas e/ou pá-carregadeiras. Vale 

salientar, que quando utilizado método de operação windrowing (sem a opção de 

carregamento direto dos caminhões) a ser apresentado adiante no item 3.10.3, a 

produtividade do equipamento aumenta consideravelmente, pois a interface de correias 

transportadoras para carregamento de caminhões que exige o bom sincronismo 

operacional do conjunto caminhões/minerador de superfície é eliminada.  

A flexibilidade operacional do equipamento para mudanças de frentes de lavra 

quanto utilizado o método de operação com carregamento direto em caminhões é menor 

que pelo método de operação windrowing, haja vista a interface de produção do 

conjunto e infraestrutura de mina específica a ser confeccionada para a opção de 

carregamento direto. 
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Conforme figura 05, o minerador de superfície do fabricante Vermeer realiza a 

operação de corte e fragmentação da rocha “in situ” em operação única, eliminando as 

operações unitárias de mina de perfuração e desmonte de rochas e a britagem primária 

do tratamento de minérios. 

 

 

Figura 5 - Operações eliminadas com Mineradores de Superfície Vermeer. 

Fonte: Adaptado de VERMEER (2010) 

 

O conceito operacional dos mineradores Vermeer de não realizar carregamento 

direto nos caminhões o desonera de restrições de produção na interface de corte e 

fragmentação do material e correias transportadoras. Desta maneira, realizam altas 

produções refletindo positivamente no aspecto econômico. Mesmo requerendo custos 

de investimentos em equipamentos de carregamento, assim como custos operacionais 

desta operação, seu ganho se dá principalmente aplicando-se o conceito de economia de 

escala em função de suas altas produções.  

A flexibilidade operacional do equipamento para mudanças de frentes de lavra é 

ponto a se destacar, pois possibilita um sequenciamento de produção menos rígido em 

função de contingências que porventura possam acontecer, e aplicação mais ágil em 

diversos setores da mina.  
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3.3 Aplicação na lavra de mina a céu aberto 

 

A Figura 06 apresenta distribuição dos mineradores fabricados pela Wirtgen até 

dezembro de 2010 por substância mineral e expressa os diversos tipos de minérios que 

podem ser lavrados. São utilizados principalmente em depósitos acamados, 

horizontalizados ou sub horizontalizados, tabulares e com grande extensão longitudinal, 

tais como depósitos de folhelho betuminoso, calcário, carvão, minério de ferro, gipsita, 

sal, bauxita, entre outros. Pela distribuição por substância mineral dos mineradores 

comercializados pela Wirtgen e pela similaridade de aplicação da tecnologia para ambos 

os fabricantes, ocorrendo em alguns casos aplicação conjunta das tecnologias Wirtgen e 

Vermeer na mesma mina, como na mina de minério de ferro da Fortscue Metal Group – 

FMG na Austrália, inferiu - se para o caso dos Mineradores fornecidos pela Vermeer 

sua possibilidade de aplicação para as mesmas substâncias minerais.  

Sua tecnologia possui alto grau de sofisticação de modo a abranger grande 

variedade de minérios que comumente estão presentes na mesma mina para ser lavrada 

com o uso minerador de superfície.  

 

 

Figura 6 – Distribuição por substância mineral dos mineradores comercializados pela 

Wirtgen. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

Para o caso dos mineradores de superfície Wirtgen, fresadores asfálticos de 

grande aplicação na indústria de construção civil serviram de base para o seu 

desenvolvimento.  

O conceito operacional de aplicação em mineração ao qual realiza - se o corte e 

fragmentação do minério e/ou estéril “in situ” com carregamento simultâneo destes 

materiais em caminhões se deu a partir do exemplo da aplicação na indústria de 

construção civil.   

Desta forma, pode-se dizer que a tecnologia do Grupo Wirtgen foi adaptada para 

a mineração. Para o caso dos mineradores de superfície Vermeer, a concepção da 

tecnologia se deu com foco principal na fragmentação do minério e/ou estéril “in situ”, 

para posterior operação de carregamento de caminhões com escavadeiras hidráulicas e 
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pás - carregadeiras. Esta tecnologia iniciou-se com objetivo específico para aplicação na 

mineração.  

 

3.4  Exemplo de uso de mineradores de superfície em mina de xisto na Estônia 

 

Como exemplo de aplicação dos mineradores de superfície, destaca-se a lavra de 

xisto betuminoso na Mina de Kiviôli na Estônia, que é o maior país minerador de xisto 

do mundo. De geologia de jazida mais complexa conforme figura 07, que a geologia da 

jazida de xisto da SIX de São Mateus do Sul no Brasil, os mineradores de superfície 

como apresentado na figura 08, realizam corte e seletividade de alta precisão nas 

camadas de xisto, sendo este fator diferencial no que tange a viabilidade econômica da 

lavra, haja vista a maior recuperação em massa de xisto betuminoso por área lavrada, 

aumento da recuperação de óleo pelo processo industrial a partir do melhor 

aproveitamento do poder calorífico da rocha e da diminuição da relação estéril/minério.  

Segundo (SABANOV, 2008), as perdas de xisto betuminoso com uso da 

tecnologia do minerador de superfície podem ser reduzidas dos convencionais 12% para 

até 5%. Como verificado no exemplo de aplicação na mineração de xisto da Estônia, o 

minerador contínuo de superfície é uma máquina versátil de desempenho comprovado, 

com capacidade de corte em rochas macias, médias e duras de resistência à compressão 

uniaxial que podem chegar a até 150 MPa.  

 

 

Figura 7- Jazida de xisto com intercalações de calcário e xisto na mina de xisto de 

Kivioli – Estônia. 

Fonte: WIRTGEN (2013) 

 

 

- Resistência a Compressão Uniaxial: 
Xisto Betuminoso: Menos que 30 MPa 
Calcário: maior  que 160 MPa 

Lavra seletiva de xisto e calcário 
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Figura 8 – Minerador de Superfície SM2500 operando na mina de xisto de Kivioli – 

Estônia. Método de carregamento indireto com formação de pilhas para posterior 

carregamento com caminhões. 

Fonte: WIRTGEN (2013) 

 

3.5 Tipos de Mineradores de Superfície e conceitos de operação  

 

3.5.1 Mineradores com tambor de corte no centro 

 

 

Figura 9 - Minerador contínuo de superfície 2500SM. 

Fonte: WIRTGEN (2013) 

O Grupo Alemão Wirtgen atualmente lidera o mercado global de mineradores 

para mineração, incluindo o setor de construção civil na área de construção de estradas, 

tendo grande domínio na Ásia e mais especificamente na Índia. Para aplicação na 

mineração produz três modelos de mineradores de superfície, o 2200SM, 2500SM 

(figura 09) e o 4200SM. Estes são os mais comuns no mercado. 

Como diferenciais operacionais, os mineradores de superfície são construídos 

com os princípios de efetuar com eficiência e continuamente a operação de lavra, com o 

Performance de produção no calcário: 1350 t/h 
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desmonte mecânico dos materiais, também chamado de “desmonte frio”. Neste item 

será exposto mais detalhadamente os mineradores contínuos de superfície Wirtgen.  

São equipamentos de corte contínuo projetados para carregarem caminhões 

concomitantemente ao corte da rocha (figuras 10 e 11) escavada pelo tambor de corte 

situado no centro do equipamento. Os mineradores de superfície Wirtgen 

essencialmente compreendem uma unidade de corte, uma unidade de descarga e uma 

propulsora. Eles foram desenvolvidos a partir de modificações no design de fresadoras 

asfálticas e trabalham em todos os tipos de materiais, desde rochas macias como lignitos 

friáveis até rochas duras como granitos, com uma performance de produção que pode 

chegar a 2.500 t/h (figura 16) variando em condições operacionais favoráveis e das 

rochas.  

Trata-se de uma máquina movida por esteiras, geralmente constituída por três ou 

quatro unidades rolantes dependendo do modelo. Cada unidade do conjunto de esteiras 

possui um cilindro de direção separado para garantir curvas fechadas. O minerador 

possui um poderoso motor a diesel, além de bombas hidráulicas para transmissão da 

força nas mais variadas operações.  

Estes modelos possuem a vantagem de utilizar todo o peso da máquina no 

processo de penetração do tambor de corte na rocha, desta forma, apenas um pequeno 

torque com deslocamento do equipamento em função do processo de corte deve ser 

induzido à máquina. Como o minerador de superfície com seu tambor central se move 

durante todo o processo, mais forças dinâmicas desta grande massa em movimento são 

possíveis, somando-se às forças de corte oriundas da pequena massa do tambor em 

relação ao peso global do equipamento, estando o tambor apoiado em uma haste. A 

força peso do equipamento se soma às forças normal e de arraste no tambor de corte 

facilitando o processo de fragmentação. As figuras 10 e 11 apresentam os mineradores 

de superfície Wirtgen, que são os principais representantes deste conceito de tambor de 

corte central. É uma tecnologia desenvolvida para extrair, britar e carregar o material 

em apenas uma operação. Este equipamento substitui as operações de perfuração e o 

desmonte de rochas na lavra, podendo ser aplicado tanto no estéril como no minério, e 

elimina a etapa de britagem primária podendo chegar à secundária.  
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Figura 10 - Sistema de funcionamento do minerador de superfície Wirtgen. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

 

 
Figura 11 - Vista do sistema de corte e carregamento do Minerador de Superfície 

SM2500 - Wirtgen. 

Fonte: WIRTGEN (2010)  

                                            

São montados sobre quatro esteiras com muitas possibilidades de ajustes de 

velocidades. Com o avanço da máquina um tambor rotativo cravejado com as 

ferramentas de corte também chamados ponteiras ou “bits” de corte constituídas por 

material de alta resistência, cortam e trituram o material em uma granulometria 

adequada para o transporte nas correias do conjunto. O tambor de corte gira no sentido 

para cima, também chamado de movimento upstream. Convencionalmente conforme 

ilustra a figura 11, as ferramentas de corte estão dispostas de modo helicoidal no tambor 
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onde direcionam o material fragmentado para o centro do tambor, de onde o material é 

transferido por meio de uma correia primária coletora que recebe o material britado, 

para outra correia secundária de descarga de carregamento de caminhões. 

Os modelos de mineradores de superfície Wirtgen são movidos por um motor a 

diesel que impulsiona eficientemente o tambor através de um robusto acionamento por 

correia.  O sistema de corrente de transmissão é acionado hidraulicamente.  

O tambor de corte está localizado no centro da máquina, entre as quatro esteiras 

rolantes, perto de seu centro de gravidade. Como resultado, a máquina pode cortar 

materiais duros, com bom desempenho de corte, mantendo ao mesmo tempo a sua 

estabilidade. A gama normal de velocidades do tambor varia de 60 a 100 rotações/min. 

A tabela 01 apresenta os modelos de mineradores contínuos de superfície 

Wirtgen SM2200, SM 2500 e SM4500, que são projetados para aplicação específica em 

mineração. 

 

 

Tabela 1 - Modelos de mineradores contínuos de superfície Wirtgen. 

 

Fonte: Fonte: WIRTGEN (2017) 
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3.5.2 Mineradores de superfície com tambor de corte traseiro 

 

 
 

Figura 12 - Minerador Veermer Terrain Leveler T1255 em Mineração de Calcário na 

China. 

Fonte: VEERMER (2010) 

 

São equipamentos de corte contínuo que não carregam caminhões 

concomitantemente ao corte (figura 12). Em condição operacional favorável, a produção 

dos mineradores de superfície Vermeer pode chegar e se manter em até 3.500 t/h em 

rochas macias (figura 17). A rocha é escavada pelo tambor de corte situado na parte 

traseira do equipamento utilizando combinação de forças com direção e sentido do 

deslocamento do equipamento, facilitando desta forma o processo de fragmentação 

(figuras 14).  

 

        
Figura 13 - Sistema de funcionamento dos Mineradores de Superfície Vermeer. 

Fonte: VEERMER (2010) 
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Figura 14 - Sistema de corte do tambor do Minerador de Superfície Vermeer - (Top 

Down Cutting). 

Fonte: VEERMER (2010) 

                                                                             

O conceito do minerador de superfície Veermer (Figuras 13 e 14) difere de 

outros mineradores de superfície como os fabricados pela Wirtgen. A principal distinção 

é a filosofia de operação Veermer de dissociar o desmonte mecânico do carregamento, 

ou seja, não carregar o material diretamente do minerador para os caminhões, pois 

quando realizadas as duas operações em conjunto o rendimento do minerador decresce 

devido às paradas para troca de caminhões, o que enseja estudo especifico relativo à 

teoria de filas de frotas de caminhões, e por se ter uma logística operacional mais 

complexa, que na visão Vermeer impacta a eficiência do conjunto.  

As variabilidades geológicas que ensejam alterações significativas nas 

resistências mecânicas das rochas podem incorrer em alternâncias nas taxas de avanço 

do minerador independente dos tipos utilizados. Subitamente a unidade poder mover-se 

mais lentamente para cortar depósitos mais duros para manter a eficiência do corte e 

vice versa, sendo mais difícil coordenar as filas dos caminhões de carregamento e 

gerenciar uma frota de transporte para acomodar estas variações de resistências 

mecânicas das rochas. Segundo a Vermeer, seus cálculos apontam que é mais eficiente 

deixar o material no piso da cava, para posteriormente carregá-lo de forma 

convencional.  

A Vermeer possui três modelos de mineradores de superfície, o T1255 - Chain 

Drive - CD , T1255 - Direct Drive - DD e o T1655 - Direct Drive - DD. Os modelos 

T1255 possuem duas versões de tambor de corte, a Chain Drive e a Direct Drive. Pelo 

fato do motor não ser montado diretamente no tambor de corte e sua produtividade ser 

menor que os outros modelos deste fabricante, o modelo Chain Drive tem melhor 

aplicação em trabalhos de infra - estrutura tais como nivelamento e construção de 

acessos e no acerto de taludes, além também de ser utilizado para a lavra do minério.  

O motor do modelo Direct Drive encontra-se acoplado diretamente no tambor de 

corte conferindo maiores forças de corte, por conseguinte maior produtividade ao 

equipamento. Devido ao maior torque empregado no giro do tambor, grandes produções 

Direção do 
tambor 

Rotação do 
tambor 

Corte de cima para baixo 

Reforço de peça estreita 

 - Patenteado 

Ponteira impactando 
a rocha 

Penetração 
da Ponteira  Profundidade de corte  
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horárias são realizadas sendo adequado para a lavra de mina.  O equipamento Vermeer 

T1655 é o de maior porte, semelhante ao porte do modelo de minerador 4200 SM da 

Wirtgen. O T1655 é fabricado apenas com o tambor Direct Drive. Na figura 15, segue 

exemplo de praça de trabalho produzida por modelo de tambor Direct Drive.  

 

 
Figura 15 - Praça de trabalho produzida por Minerador de Superfície Vermeer - Mina de 

Iodo - Chile. 

Fonte: VEERMER (2010) 

 

O modelo T1655 é fabricado apenas com o tambor Direct Drive. Seu peso 

operacional é da ordem de 210 toneladas. Os equipamentos TL1255 CD - Chain Drive, 

TL1255 DD - Direct Drive e TL1655 são montados sobre duas esteiras, com capacidade 

para girar 180º no próprio eixo, o que favorece a dirigibilidade em locais confinados,  

diminui as áreas de traslados e áreas necessárias para manobras. 

O tambor de corte na área traseira do equipamento viabiliza a operação em 

grandes faixas de espessuras de camadas ampliando a recuperação do minério. Outra 

vantagem proporcionada pelo recurso do tambor de corte traseiro é a inclinação lateral 

capaz de auxiliar tanto na geração de um terreno nivelado, como para a confecção de 

drenagens nos acessos de transporte e da cava da mina. Os equipamentos contam com o 

sistema Top Down Cutting, ou seja, os bits penetram nos minérios de cima para baixo, o 

que viabiliza operação com boa produtividade mesmo em materiais mais duros.  

Realizado o ajuste da inclinação longitudinal e transversal, com alta precisão ele 

corta o minério, e durante a operação deixa as superfícies regulares sem ressaltos ou 

saliências, o que contribui significativamente para a vida útil dos outros equipamentos 

da mina e facilita o carregamento seletivo do mineral. Nos períodos chuvosos, as áreas 

niveladas facilitam o escoamento das águas direcionando e acumulando - as em locais 

específicos da mina com bombas de drenagem.  
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Conforme a figura 17, os três modelos de sua linha apresentam boa relação de 

custo benefício com materiais duros de até 150 MPa. Em materiais macios, da ordem de 

50 MPa como alguns tipos de gipsita e bauxita a produtividade cresce sobremaneira, 

podendo chegar e se manter facilmente em torno de 3.500 t/h. A Vermeer possui 

equipamentos operando com sucesso em minas de gipsita nos EUA, cobre na África, em 

minas de carvão na Europa e China, minas de minério de ferro na Austrália e de iodo no 

Chile.  

A utilização de dois motores hidráulicos aplicados na camada de interesse 

garantem elevados índices de penetração de rocha. Com um sistema de corte topo-base 

(top down cuting), possui tecnologia de nome TEC Plus que gerencia o funcionamento 

hidrostático do equipamento facilitando o controle automático de inclinação e 

profundidade de corte através da utilização de sistemas de precisão a laser ou GPS – 

Global Position System.  

Com velocidades de deslocamento em operação de até 20 metros por minuto em 

rochas macias, são construídos para garantir elevados níveis de produtividade.  

O tambor bidirecional é patenteado e exclusivo com sistema de nivelamento 

automático, permitindo a execução de operações ora desconsideradas devido aos 

desníveis do terreno.  

 Na tabela 02, seguem características dos modelos de mineradores de superfície 

Vermeer: 

 

Tabela 2 - Modelos de mineradores contínuos de superfície Vermeer. 

 
 

Fonte: VERMEER (2017)  

 

Salienta-se algumas características dos mineradores T1255 TL e T1655TL da 

tabela 02 tais como, serem montados sobre duas esteiras com capacidade de girar 180 

graus no próprio eixo favorecendo trabalhos em áreas com menores áreas para translado 

e manobra, possuem baixo centro de gravidade favorecendo trabalhos em superfícies 

inclinadas ou desniveladas, assim como tambor de corte alocado na parte traseira 

evitando que as esteiras do trator andem sobre o material cortado alterando a 

granulometria do material e proporcionando alcance até a base dos taludes ampliando as 

áreas de extração. 
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Possuem também sistema Top Down Cutting, ou seja, os bits penetram no solo 

de cima para baixo, o que viabiliza a operação e produtividade em materiais de maior 

resistência, seu tambor de corte com inclinação lateral de +/- 5 graus proporciona 

nivelamento de terrenos e ângulo de drenagem de pista, facilitando o escoamento de 

águas de chuvas, diâmetro máximo do material cortado de até 25 cm, com possibilidade 

de alimentação do ROM direto no sistema de britagem secundária e o bom 

aproveitamento da capacidade de carga dos caminhões, devido à redução da 

granulometria do material transportado, assim como a redução do número de 

caminhões. 

Ponto a reiterar está no corte de cima para baixo, que permite que os dentes 

obtenham penetração sem usar o esforço de tração da máquina para conduzir os dentes 

para dentro das rochas. À medida que a unidade se move para frente e o tambor gira, os 

dentes na parte superior do tambor avançam sobre o topo da rocha. Conforme os dentes 

descem, eles fazem contato atingindo a camada, permitindo aos operadores controlarem 

a granulometria do material trocando a profundidade do tambor. Quanto maior a taxa de 

penetração do bit do tambor maior será o tamanho do material, e quanto menor a taxa de 

penetração do bit menor o tamanho do material. 

 

 

3.5.3 Curvas de performance de produção 

 

São apresentadas nas figuras 16 e 17, curvas de performance de produção para 

diferentes modelos de Mineradores de Superfície Wirtgen e Vermeer. As curvas 

apresentam as máximas performances de corte dos mineradores em função das 

resistências mecânicas das rochas.  

 

 

Figura 16 - Curvas de produção dos Mineradores de superfície Wirtgen. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 
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Figura 17 - Curvas de produção dos Mineradores de superfície Vermeer. 

Fonte: VERMEER (2010) 
 

Pelas figuras 16 e17 pode-se notar a rápida queda de produtividade dos 

mineradores a partir de pequenos aumentos de resistências mecânicas das rochas, tendo 

como principal parâmetro de análise suas resistências a tensão de compressão uniaxial 

(Unconfined Compressive Strength - UCS). A fabricante Wirtgen define que seus 

mineradores de superfície são capazes de lavrar minérios com resistência a tensão de 

compressão uniaxial - UCS para valores de até 80 MPa, podendo ser realizada em certos 

casos para valores maiores, porém, impacta sobremaneira a produtividade do minerador.  

A fabricante Vermeer afirma que seus mineradores de superfície são capazes de 

lavrar minérios com resistência à compressão uniaxial para valores de até 150 MPa 

(curvas pontilhadas), porém suas produtividades médias são baixas, da ordem de 200 

t/h. Observa-se que os valores são médios, podendo variar para mais ou menos 

dependendo de variáveis outras limitantes de aplicação dos mineradores, tais como as 

próprias características mineralógicas das rochas (mais ou menos abrasivas, fraturadas, 

etc.) e das condições de operacionais das minas.  

Verifica-se também pelos gráficos que os mineradores de superfície Wirtgen 

possuem produções horárias médias equivalentes aos mineradores de superfície 

Vermeer quando desconsidera o carregamento em caminhões pelo método windrowing, 

estas ocorrendo principalmente pela similaridade de porte dos equipamentos.  
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3.5.4 Tecnologia de corte da rocha pelos mineradores contínuos de superfície 

 

Como aspecto importante em relação ao máximo desempenho do minerador de 

superfície em função do tipo de rocha, tem - se a tecnologia de corte do equipamento, 

que busca aumentar a vida útil das ferramentas de corte e controlar a granulometria do 

material produzido. A performance do corte das rochas pelos mineradores é obtida pela 

boa combinação de variáveis como tipo da ferramenta de corte e do seu suporte, número 

de ferramentas de corte no tambor e espaçamento entre as ferramentas, ângulo da 

ferramenta de corte, velocidade de rotação do tambor, profundidade de corte e 

velocidade com de avanço do equipamento.  

Segundo o Wirtgen (2010), análise de variáveis como resistência à compressão 

simples da rocha, estruturas da rocha, granulometria requerida, assim como 

disponibilidade física, utilização e vida útil das ferramentas de corte devem ser 

consideradas para um adequado dimensionamento entre tipo de tambor e ferramentas de 

corte com seus suportes.  

Salienta - se que as rochas mais abrasivas contribuem significativamente para o 

desgaste prematuro das ferramentas de corte, reduzindo seu desempenho e aumentando 

a quantidade de paradas para manutenção.  

O gráfico da figura 18 apresenta o desgaste das ferramentas de corte em relação 

do aumento das abrasividades e resistências à compressão simples das rochas.  

 

 
 

Figura 18 - Desgaste das ferramentas de corte em relação à abrasividade e resistência da 

rocha. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 
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3.6 Métodos de operação 

 

O método de operação dos mineradores contínuos de superfície está diretamente 

condicionado pelo comprimento disponível da tira na mina, assim como pela área 

disponível para manobra do equipamento e disposição espacial da jazida. Podem ser 

classificados em três métodos como seguem:  

 

 

3.6.1 Método de colheita ou de lavra contínua 

 

Neste método o minerador contínuo de superfície opera em uma determinada 

área de trabalho de forma contínua sem levantar seu tambor de corte, ou interromper sua 

produção. A primeira operação é o corte próximo ao final da cava num formato elíptico 

realizando curvas suaves sem levantar o tambor de corte (Figuras 19 e 20). A 

profundidade do corte da tira permanece constante durante todo o translado do 

equipamento. Ao término da tira, inicia-se outra tira em nível abaixo da realizada. As 

Desta forma, a cava cresce em profundidade à medida que as tiras são lavradas. 

 

 

 
 

Figura 19 - Método de colheita/ Método contínuo (em rochas friáveis). 

Fonte: WIRTGEN (2010) 
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Figura 20 - Minerador de superfície efetuando curva enquanto corta a rocha. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

Conforme manual de fabricante Wirtgen (2010), o corte em curva só é 

recomendável para rochas macias e com baixas abrasividades. Para aplicação em rochas 

mais resistentes, o método de operação representado na Figura 21 a seguir é o mais 

recomendável.  

 

 

Figura 21 - Método de colheita (em rochas duras). 

Fonte: WIRTGEN (2010) 
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3.6.2 Método de retorno  

 

Conforme figura 22, o minerador contínuo de superfície corta a tira até seu final, 

o tambor de corte é então elevado, manobra fora da área da tira no sentido contrário e 

inicia-se o corte no início da fatia adjacente. Este método é geralmente utilizado em pits 

que permitem comprimentos de tiras maiores que 200m, onde o tempo de manobra é 

menor do que o translado de volta do equipamento vazio. Este proporciona uma grande 

produção horária.  

 

 

Figura 22 - Método de retorno em corte. 

Fonte: A. PRAKASH ET AL (2013) 

 

3.6.3 Método de retorno vazio 

 

Conforme figura 23, o minerador contínuo de superfície corta o material até o 

final da tira, o tambor de corte é então levantado e o equipamento retorna até ponto 

inicial da tira adjacente sem manobrar o equipamento em área fora da tira iniciando seu 

corte. Durante o retorno do equipamento o material não é cortado.  

Este método é geralmente utilizado em pits que permitem comprimentos de tiras 

menores que 200 m onde o tempo de manobra é menor do que o translado de volta do 

equipamento vazio. Este proporciona menor produção horária em relação ao método por 

retorno. O método também é aplicado quando a área da cava da mina externa às tiras 

não são suficientes para permitirem a manobra do equipamento. 

 

 

Figura 23 - Método de retorno vazio. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

1º passe=  corta 

3º passe =  corta 

2º passe= Manobra 

Área de corte 
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3.7 Performance em função da área de trabalho 

 

Quanto mais longo for o comprimento da área de trabalho e consequentemente 

das tiras, maior será a produtividade total, devido às menores quantidades de 

deslocamentos de uma tira para a outra, assim como de manobras do equipamento.  

A Figura 24 apresenta o tempo efetivo de corte do minerador contínuo de 

superfície em função do comprimento das tiras lavradas.  

 

 
           

Figura 24 - Tempo efetivo de corte como função do comprimento da área trabalhada. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

O gráfico da figura 24 ilustra a proporção de um desempenho eficaz em 

percentual (%) de rendimento de corte em função do comprimento de fatia trabalhada. 

A figura observa pelas diversas curvas para tipos de rochas mais resistentes e brandas, 

em combinação com os diferentes métodos de carregamento de materiais.   

As curvas apenas ilustram uma tendência geral, com valores médios aplicados 

para o desempenho, considerando velocidade de corte, tempo de retorno, tempo de 

carregamento de caminhões e tempo para troca de caminhões. O desempenho eficaz 

para cada caso deve ser determinado individualmente, tendo em conta as condições 

básicas existentes (Wirtgen Group, 2010). 
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3.8  Tipo de manobra 

 

Da mesma forma que o comprimento da área de trabalho, o tempo que o 

minerador utiliza para se posicionar de um corte para outro afeta sua produtividade 

geral.  

Tempos de manobra são aspectos que ensejam detalhadas análises na operação 

dos mineradores contínuos de superfície com vistas ao bom desempenho e 

produtividade do equipamento.  

O tipo de manobra realizada é função do espaço disponível no final da cava da 

mina. O gráfico da figura 25 aponta para tempo de manobra por comprimento de tira 

trabalhada e tipo de manobra executada, se de 180
o
 ou 360

o
. A qualificação e habilidade 

do operador do equipamento são pontos importantes a serem observados, assim como 

tipo de piso e inclinação da área de manobra. 

 

 
 

Figura 25 - Tempo de manobra do minerador de superfície Wirtgen 4200SM em função 

do comprimento da área trabalhada. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

3.9  Operações em cortes paralelos  

 

A operação em cortes paralelos é mostrada na figura 26. Seu sequenciamento 

pode se dar tanto no sentido da formação do talude para o final do pit, sequência 01 a 

08, como vice versa. Dependendo do comprimento e largura da tira, o minerador de 

superfície pode girar no final de cada tira ou voltar vazio e começar a próxima tira 

adjacente à realizada. 
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Figura 26 - Sequência de cortes paralelos. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

 

 

3.10 Métodos de carregamento 

 

A figura 27 mostra esquematicamente as opções de carregamento possíveis de 

serem aplicadas na operação com minerador de superfície.  

                        
Figura 27- Métodos de carregamento de material dos mineradores de superfície. 

 

3.10.1 Carregamento direto de caminhões 

 

A operação de carregamento direto em caminhões pode ser observada nas 

figuras 28 e 29. Como benefício desta operação, tem - se economia de utilização de 

outros equipamentos de carregamento, porém a produção do minerador contínuo de 

superfície depende de boa disponibilidade e logística da frota de caminhões para o 

equipamento.  

O minerador de superfície com correia de descarga frontal (Figura 28) permite 

ao operador uma visão direta do carregamento. Nesta operação, um segundo caminhão 

vazio se posiciona paralelamente ao caminhão que está sendo carregado. O 

carregamento do segundo caminhão inicia-se pela movimentação da correia de 

descarga. Desta forma, não é necessário paralisar o corte para troca de caminhões.  

 

Carregamento direto de 
caminhões 

 Frontal  Lateral 

Carregamento 
indireto 

Posterior 
(windrowing) 

Lateral 
(sidecasting) 
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Figura 28 - Carregamento direto de caminhões por correia de descarga frontal. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

Os mineradores podem ser projetados com a correia de descarga posicionada na 

traseira do equipamento ou ter o seu posicionamento na parte frontal. As máquinas 

projetadas para o carregamento lateral com correia na parte traseira (Figura 29) 

permitem o uso de correias mais largas, com alta capacidade de carregamento e giro em 

ângulo de 180°. São lanças longas que permitem o carregamento de caminhões de maior 

porte e que podem projetar o material a grandes distâncias (Wirtgen Group, 2010). 

 

 
Figura 29 - Carregamento direto por correia de descarga lateral 

Fonte: WIRTGEN (2010) 
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3.10.2 Carregamento indireto – lateral ou sidecasting 

 

Conforme figura 30, no método sidecasting o material da tira lavrada é 

depositado lateralmente ao corte formando pilha para ser carregada com outros 

equipamentos. Este tipo de carregamento possui a vantagem de blending do material na 

cava e de formação de estoques de minério na mina.  

 

 
Figura 30 - Carregamento indireto lateral (sidecasting). 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

 

3.10.3 Carregamento indireto – Windrowing 

 

No método de operação como mostrado na figura 31, não depende de caminhões 

para a boa performance de produção do minerador contínuo de superfície. As produções 

dos equipamentos pelo método windrowing são superiores aos métodos de 

carregamento com uso de correias transportadoras. O material da tira lavrada permanece 

no piso atrás do equipamento para posterior carregamento com pás-carregadeiras e/ou 

escavadeiras. As altas produtividades deste método de operação justificam a aplicação 

deste método. 
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Figura 31 - Método Windrowing. 

Fonte: WIRTGEN (2010) 

 

 

3.11  Comparação entre os métodos de carregamento direto e indireto 

 

3.11.1 Carregamento Direto 

 

- Vantagens 

 Não é necessário retrabalho do material; 

 O carregamento direto em caminhões geralmente é o método mais econômico se 

o material necessita ser transportado por distâncias maiores que 500m. 

 

- Desvantagens 

 Requer maior área de trabalho para caminhões; 

 Performance reduzida pelas trocas de caminhões; 

 Necessária manutenção da correia de descarga. 

 

3.11.2 Carregamento lateral 

 

- Vantagens 

 Material pode ser “blendado” enquanto lavrado; 

 Possibilidade de formar pilhas de estoque na mina; 

 Sem paradas para troca de caminhões; 

 Operação independente. 
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- Desvantagens 

 Largura restrita entre 3 e 5 cortes em cada lado da pilha; 

 Necessária manutenção da correia de descarga; 

 Material precisa ser retrabalhado para carregamento; 

 Material pode absorver água enquanto estocado. 

 

3.11.3 Windrowing 

 

- Vantagens 

 Sem paradas para troca de caminhões; 

 Não é necessária manutenção da correia. Alta disponibilidade; 

 Maior performance quando comparado ao carregamento com correia de 

descarga; 

 Produção de material mais grosseiro; 

 Melhor seletividade quando trabalhando em terrenos irregulares e inclinados; 

 Método mais econômico para distâncias menores que 150 m quando trabalhado 

por carregadeiras de rodas e 500 m utilizando-se scraper. 

 

- Desvantagens 

 Requer maior área de trabalho; 

 Material precisa ser retrabalhado por carregadeira de rodas ou scraper; 

 Material pode absorver água enquanto depositado na mina. 
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3.12  Capacidade de produção do minerador de superfície nos diferentes métodos de 

operação 

 

Selecionado o método de operação e o tipo de carregamento, uma estimativa da 

performance do minerador de superfície pode ser calculada conforme a Tabela 03. 
 

Tabela 3 - Capacidade de produção dos mineradores de superfície. 

Método de Operação Windrowing Carregamento Direto 

Método de Colheita 
𝑃 =

𝑆 ∗ 𝑉 ∗ 𝑑 ∗ 𝑊 ∗ 60

1000
 𝑃 =

𝑆 ∗ 𝑑

1000

(

 
 𝑊 ∗ 60

1
V⁄ +

𝑇𝑐
𝐿𝑡
⁄

)

 
 

 

Método de Retorno 𝑃 =
𝑆 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑

1000
(
W ∗ 60

𝐿
V⁄ + tt

) 𝑃 =
𝑆 ∗ 𝑑

1000

(

 
 W ∗ 60

1
V⁄ + tt L⁄ +

𝑇𝑐
𝐿𝑡
⁄

)

 
 

 

Método de Retorno 

Vazio 𝑃 =
𝑆 ∗ 𝐿 ∗ d

1000
(

W ∗ 60

𝐿
v⁄ + 𝐿 𝑉𝑒

⁄
) 𝑃 =

𝑆 ∗ 𝑑

1000

(

 
 W ∗ 60

L
V⁄ +

𝑇𝑒
𝐿⁄ +

𝑇𝑐
𝐿𝑡
⁄

)

 
 

 

 

Fonte: adaptado de PRADHAN (2009) e PRAKASH (2012); 

https://www.researchgate.net/publication/257737665_Rock_excavation_using_surface_

miners_An_overview_of_some_design_and_operational_aspects 

 

Onde: 

 

S = Comprimento do tambor (m) 

L = Comprimento do corte (m); 

d = Profundidade de corte (m); 

V = Velocidade da máquina durante o corte (m/min); 

Ve = Velocidade da máquina durante o retorno vazio (m/min); 

Te = L/Ve , tempo de retorno vazio (min); 

Tc = Tempo de troca de caminhões (min); 

W = Horas de trabalho no turno (h); 

Lt = 
(capacidade do caminhão (m³) ∗ fator de enchimento

𝑆∗𝑑∗𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
1000⁄

 ; 

comprimento de corte necessário para se encher um caminhão (m); 

tt = tempo de manobra da máquina (min) e 

P = Capacidade de produção (m³/h). 
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4.  METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 

 

A metodologia utilizada na busca de uma maior eficiência para o Processo 

PETROSIX com o uso dos mineradores contínuos de superfície considerou 

prioritariamente uma análise de benefícios advindos para a mineração de xisto que 

abrangeu toda a cadeia de valor de produção de xisto dentro do macroprocesso mina, e 

apontou para os macro processos subsequentes com a otimização da planta de 

tratamento de minérios e maiores rendimentos em óleo para o processo. Salienta-se que 

todas as análises desenvolvidas na presente dissertação, embora não estarem explícitas 

nos textos, foram realizadas com forte foco na segurança de pessoas, máquinas e 

equipamentos da SIX. Estes benefícios estão traduzidos nas dezenas de vantagens 

expostas no item 5.2 do Estudo de Caso.  

Após identificados os muitos benefícios que ocorrerão com a iniciativa de 

aplicação da tecnologia, foram realizadas no ano de 2016 pelos dois fornecedores de 

mineradores de superfície no Brasil, Grupos Wirtgen e Vermeer, testes de mecânica de 

rochas em seus respectivos laboratórios no exterior na Alemanha e Estados Unidos, 

visando a partir de testes de resistência à compressão uniaxial de rochas – UCS verificar 

possibilidade de aplicação dos mineradores de superfície nas rochas da mina. Os 

resultados dos testes comprovaram a possibilidade de aplicação na mina de xisto da SIX 

e serão apresentados no item 4.2 do presente capítulo. 

Analisados os benefícios da aplicação dos mineradores de superfície no item 5.2 

e comprovada a possibilidade de aplicação pelos testes de resistência à compressão 

uniaxial das rochas, como também primando pela melhor exploração possível do bem 

de maior valor de toda e qualquer mineração que é a jazida de minério, a característica 

de realização de lavra seletiva de minério pelos mineradores de superfície foi 

considerada pelo autor do presente trabalho diante da realidade da jazida de xisto da 

SIX como a de maior importância, pois promove dentre os muitos outros benefícios 

advindos o aumento de tempo de vida útil de mina e suavização de cronograma de 

implantação de novas minas.  

Desta forma, sabedor da grande importância de se preservar um recurso limitado 

e não renovável que é a jazida de minério, adotando-se a premissa de completa extração 

de minério disponível primando sempre pelo conceito de desenvolvimento sustentável 

na mineração, e por também considerar como a vantagem de maior importância dentre 

as diversas vantagens identificadas e apresentadas no item 5.2, o autor do presente 

trabalho optou por desenvolver esta vantagem em especial para a mina de xisto da SIX, 

tendo em conta o enorme potencial de ganhos para toda a cadeia de valor do xisto e para 

a SIX. Para tal, foram identificadas e quantificadas no item 4.3 deste capítulo as 

principais perdas de minério inerentes à lavra de xisto com vistas a sua eliminação com 

consequentes ganhos em quantidade e qualidade para a jazida de xisto, que resultou no 

estudo de gestão de recursos e reservas e aumento de jazida de xisto da SIX como 

mostrado no item 5.4 do Estudo de Caso, encerrando com a definição do método de 

operação e dimensionamento de frota de mineradores de superfície necessária ao 

atendimento ao Processo. Como exposto, seguem as cinco etapas fundamentais para se 

alcançar os objetivos do trabalho: 
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 Identificação dos benefícios ou vantagens para a mina de xisto e a SIX 

concernentes a aspectos técnicos e operacionais, econômicos, ambientais e de 

segurança a partir do uso de mineradores contínuos de superfície (Item 4.1); 

 Comprovação de possibilidade de aplicação dos mineradores de superfície na 

mina de xisto com testes de mecânica de rochas para as camadas de estéril e de 

minério (Item 4.2); 

 Identificação de principais perdas da jazida de xisto com o modelo convencional 

de lavra pelo método de lavra em tiras (Item 4.3); 

 Gestão de recursos e reservas de mina com estudo de aumento de jazida de xisto 

pelo uso do minerador contínuo de superfície e seus resultados (Item 4.4); 

 Definição do método de operação e dimensionamento de frota de mineradores 

de superfície (Item 4.5); 

 

4.1  60 benefícios identificados para a mina de xisto e a SIX 

 

Considerando a visão de todo o processo da cadeia de valor do xisto, dezenas de 

benefícios técnicos e operacionais, econômicos, ambientais e de segurança foram 

identificados para a mina de xisto e a Unidade SIX. Tais benefícios extrapolam os de 

aplicação prática somente para a mina, alcançando outras importantes variáveis que são 

administradas pela SIX como relacionamentos com a comunidade, legislações 

pertinentes, processos de licenciamento com órgãos públicos e principalmente, de 

princípios e valores os quais a SIX prima pela excelência, como de segurança, meio 

ambiente e saúde, entre outros, pelo fato da lavra com a tecnologia de mineração de 

superfície ser mais segura que a lavra convencional.  

Cabe observar, que em um primeiro contato com a tecnologia, muitos dos 

diversos benefícios do uso dos mineradores contínuos de superfície na mina de xisto 

não foram percebidos, sendo necessárias correlações destes com dificuldades, demandas 

e/ou contingências que surgiram ao longo do processo de produção de xisto 

convencional. Estas foram devidamente anotadas e registradas pelo autor do presente 

trabalho, e a identificação da maioria destas se deu de forma mais eminente ao longo da 

confecção desta dissertação nos últimos dois anos. Reiterando, são vantagens adicionais 

às imediatamente encontradas nas literaturas disponíveis que se remetem basicamente à 

redução do número de operações de produção tanto para o estéril como para o minério 

na mina a partir do uso da referida tecnologia. 

 

4.2 Comprovação de possibilidade de aplicação dos mineradores de superfície pela 

análise de testes de compressão uniaxial de mecânica de rochas da mina  

 

Como subsídio fundamental sobre a comprovação da possibilidade de aplicação 

dos mineradores contínuos de superfície na mineração de xisto da SIX, fez-se 

necessário o conhecimento de informações geotécnicas das camadas de estéril e de 

minério que compõem a mina de xisto da SIX de nome Dois Irmãos. Desta forma, 
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foram realizadas amostragens das camadas de estéril e de minério em ordem crescente 

de suas profundidades litológicas, a saber, do siltito do capeamento, do xisto superior, 

calcário da intermediaria, siltito da intermediária e do xisto inferior (Figura 61). Estas 

foram encaminhadas para os fabricantes de mineradores de superfície Wirtgen e 

Vermeer para testes de mecânica de rochas em seu laboratórios. O processo de 

amostragem conforme itens 4.2.1 e 4.2.2 que seguem foi realizado desta forma, não 

considerado como ideal para determinação de tais valores, tendo em vista que os 

diâmetros dos testemunhos de sondagem da mina Dois Irmãos são do tamanho NW, que 

corresponde a corte da rochas com coroa adiamantada de 75,64 mm de diâmetro 

perfurado e testemunhos de 54,73 mm, inadequados para testes de compressão simples. 

Assim sendo, a opção pela amostragem manual na mina foi a única possível no sentido 

de gerar valores iniciais de mecânica de rochas para o início do desenvolvimento dos 

trabalhos. Observa-se a necessidade de realização de mais testes de mecânica de rochas 

visando a boa representatividade das camadas que compõem a geologia da mina de 

xisto.   

As amostras foram coletadas com o objetivo de representar da melhor maneira 

possível todas as camadas de estéril e de minério da mina de xisto. Foram identificadas 

as frentes de lavra do setor sul da mina, que é a região que possui todas as camadas 

litológicas do Subgrupo Serra Alta (Capeamento) e Irati (Xistos superior e inferior e 

Intermediária) de geologia mais integra, com potencial de fornecer os melhores 

exemplares de rochas e com o menor tempo de exposição às intempéries (rochas 

frescas), haja vista que os siltitos tem característica intrínseca de perder sua resistência 

mecânica quando exposto a fatores climáticos. Cada amostra possui dimensões mínimas 

médias de 25 cm x 25 cm x 25 cm e foram identificadas e acondicionadas de forma 

individual para o devido envio aos laboratórios. 

As amostragem para o Grupo Wirtgen foi realizada no dia 22/06/2015 pelo 

engenheiro de Minas Jaime Dias Filho da PETROBRAS S.A e foram entregues à 

Vianmaq Equipamentos LTDA, representante do Grupo Wirtgen no Brasil, no dia 

26/06/2015. Da mesma forma para o Grupo Vermeer foi realizada amostragem de 

rochas na mina de xisto no dia 23/10/2015, e foram entregues à Vemeer Latin America 

no dia 28/10/2015. 

As análises foram realizadas pelo Grupo Wirtgen em laboratório na Alemanha, e 

pelo Grupo Vermeer em laboratório nos EUA, visando dentre outras características das 

rochas, o conhecimento das tensões de compressão uniaxial das mesmas. As conclusões 

dos resultados das análises comprovam a possibilidade real de aplicação dos 

mineradores contínuos de superfície na lavra de xisto sob a ótica de mecânica de rochas, 

haja vista as tensões de compressão uniaxial das rochas da mina de xisto serem 

inferiores aos limites de tensões máximos de aplicação dos mineradores contínuos de 

superfície. 

Como exposto, as figuras 32 a 51 a seguir apresentam os locais de amostragem 

na mina de xisto para os dois momentos de amostragem, exemplares de amostras, 

exemplares de corpos de prova dos laboratórios e resultados das análises realizadas no 

exterior pelos Grupos Wirtgen e Vermeer no ano de 2016.   
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4.2.1 Locais de amostragem, exemplares de amostras, exemplares de corpos de prova e 

resultados das análises realizadas pelo grupo Wirtgen 

 

 

Figura 32 - Mina Dois Irmãos com fases de lavra e localização da amostragem para 

análise pela Wirtgen. 

Fonte: Jaime – PETROBRAS S.A (2015) 

 

 

 

Figura 33 - Amostra do siltito do capeamento. 
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Figura 34 - Amostra do xisto superior. 

 

 
Figura 35 - Amostra de calcário da intermediária. 

 

 
Figura 36 - Amostra de siltito da intermediária. 
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Figura 37 - Amostra do xisto inferior. 

As amostras foram acondicionadas em sacos de “nylon” ficando o 

acondicionamento final para envio à Alemanha por parte da Wirtgen conforme figura 

38.  

 

 
Figura 38 - Amostras identificadas e ensacadas recolhidas pela Vianmaq Equipamentos 

Ltda – Wirtgen. 

 

Não foi possível realizar testes geomecânicos para o siltito do capeamento, pois 

o mesmo sofre processo de fragmentação natural quando exposto às intempéries, com 

característica de perda de sua resistência mecânica pelo tempo de exposição da rocha.  
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Figura 39 - Corpos de prova do siltito do capeamento. 

 

 

 

 
Figura 40 - Corpos de prova do xisto superior 
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Figura 41 - Corpos de prova do siltito da intermediária. 

 

 

 
 

Figura 42 - Corpos de prova do calcário da intermediária. 

 



 
 

61 

 

 
Figura 43 - Corpos de prova do xisto inferior. 

 

Tabela 4 - Resultados das análises geotécnicas realizadas. 

 

Fonte: RELATÓRIO DE RESULTADOS DE ANÁLISES WIRTGEN (2016) 
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4.2.2 Locais de amostragem, exemplares de amostras, exemplares de corpos de prova e 

resultados das análises realizadas pelo grupo Vermeer 

 

 

Figura 44 - Mina Dois Irmãos com fases de lavra e localização das amostragens para 

análises pela Vermeer. 

Fonte: Jaime - PETROBRAS S.A (2015) 
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O acondicionamento final das amostras para envio aos Estados Unidos foi 

realizado pela Vermeer conforme figura 45. 

 

 
 

Figura 45- Amostras identificadas e recolhidas pela Vianmaq Equipamentos Ltda. 

 

 
Figura 46 - Corpo de prova de siltito do capeamento. 

 

Tabela 5 - Resultados das análises geotécnicas do siltito do capeamento 
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Figura 47 - Corpo de prova de xisto superior. 

 

Tabela 6 - Resultados das análises geotécnicas do xisto superior. 

 
 

 

 
Figura 48 - Corpo de prova calcário. 

 

Tabela 7- Resultados das análises geotécnicas do calcário. 
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Figura 49 - Corpo de prova de siltito da intermediária. 

Tabela 8 - Resultados das análises geotécnicas do siltito da intermediária. 

 

 

 

 
 

Figura 50 - Corpo de prova de xisto inferior 

 

Tabela 9 - Resultados das análises geotécnicas do xisto inferior 
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A figura 51 apresenta um resumo dos resultados dos testes de resistência 

mecânica das rochas realizados pela Wirtgen e Vermeer (média aritmética dos valores 

para Vermeer):  

 

 
Figura 51- Resultados das análises geotécnicas das camadas de estéril e minério da mina 

de xisto. 

Fonte: RELATÓRIOS DE RESULTADOS DE ANÁLISES WIRTGEN E VERMEER 

(2016).  

 

Os resultados dos testes de mecânica de rochas para o estéril e minério 

comprovam a possibilidade de aplicação dos mineradores de superfície na mina de 

xisto.  

As análises das tensões de compressão uniaxial das camadas de estéril e minério 

da mina de xisto da SIX possuem médias de rochas brandas, dentro dos limites de 

aplicação econômica dos mineradores de superfície para ambos os fabricantes Wirtgen e 

Vermeer. A máxima tensão ocorreu para a camada de siltito do capeamento com 135,2 

MPa com média de 101,4 MPa para os cinco testes realizados pela Vermeer, seguida 

pela camada de calcário com 94,72 Mpa testada pela Wirtgen. 

O xisto superior e inferior apresentam valores considerados baixos de tensões de 

compressão uniaxial da ordem de 50 a 70 MPa, o que confirma a inciativa do presente 

estudo técnico de possibilidade de aplicação dos mineradores contínuos de superfície na 

lavra de xisto.  

Como os resultados para a camada de siltito do capeamento realizado pela 

Wirtgen e Vermeer não convergiram, e visando aumentar o conhecimento geomecânico 

das camadas que compõem a litologia da mina de xisto, foi identificada a necessidade 

de realizar novos testes para esta camada. 
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4.3 Identificação das perdas de minério na mina de xisto da SIX 

 

As soluções propostas para redução das perdas se baseiam na operação do 

minerador contínuo de superfície em substituição às operações de produção 

convencionais para o aproveitamento do minério. Desta forma, as perdas de minério 

transformam-se em produto ou ROM. Visando eliminá-las, foi desenvolvido o item 5.3 

do Estudo de Caso. 

As etapas de identificação e quantificação das perdas de minério foram distintas, 

e para cada uma dessas etapas desenvolveu - se uma rotina para a identificação das 

perdas como segue: 

 Análises de campo; 

 Análises de relatórios de controle da produção; 

 Análises de mapeamentos e fluxogramas da cadeia produtiva; 

 Entrevistas com responsáveis pela lavra da mina.  

 

As análises de campo realizadas foram focadas nas operações unitárias 

diretamente relacionadas com o aproveitamento do minério. As análises de relatórios de 

controle da produção consistiram em avaliar o grau de reconciliação entre a produção 

planejada e produção realizada. As análises de mapeamentos e fluxogramas da cadeia 

produtiva foram feitas com vistas a identificar gargalos, detalhar interfaces críticas entre 

operações unitárias e locar pontos de perdas identificadas na análise de campo. As 

entrevistas foram realizadas durante observações de campo junto à equipe técnica de 

produção de mina formada por técnicos de mineração e engenheiros de minas. 

 

 

4.4  Gerenciamento de reservas minerais e estudo de aumento de jazida de xisto com 

uso de mineradores de superfície 

 

No universo da mineração, a gestão de recursos e reservas minerais é 

imprescindível para a quantificação e qualificação das reservas, bem como, para vida 

útil e lucratividade do empreendimento mineiro. Esta gestão tem foco na ativa 

descoberta e rigor na quantificação (cubagem) dos recursos e reservas, considerando 

sempre que a cubagem das reservas é objeto passível de auditorias. Entretanto, além da 

precisão na quantificação dos recursos e reservas, o interesse pela maximização da 

recuperação do minério (rocha contendo um ou mais minerais valiosos possíveis de 

serem aproveitados economicamente) e do seu bem de interesse econômico contido no 

minério (bem mineral) também elencam esta gestão. Isto porque o efetivo interesse pela 

completa extração do corpo mineralizado e o adequado aproveitamento do minério e seu 

bem mineral impactam diretamente a vida útil do empreendimento, sua sustentabilidade 

e lucratividade.  
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Para obtenção de maior eficácia na gestão de recursos e reservas minerais, as 

perdas de minério na cadeia produtiva devem ser identificadas e quantificadas com 

vistas à sua eliminação. Desta forma, se agregará maior valor ao minério através da 

maximização do aproveitamento da jazida com consequente redução dos custos 

unitários que se dá pelo custo total de lavra da jazida pela sua tonelagem total 

recuperada. Quando as perdas têm expressiva representatividade, sua minimização e/ou 

eliminação pode redirecionar positivamente as estratégias do negócio.  

Para testar estas perspectivas, foi desenvolvido o Estudo de Caso visando 

aumento de jazida de xisto da SIX presente no item 5.4. 

Para o aproveitamento do xisto no processo PETROSIX, o minério é submetido 

a uma cadeia produtiva com três macroprocessos principais: mina, tratamento de 

minérios e processamento, sendo inerente a cada processo a associação de alguma perda 

de minério que se reduzidas implicarão em maior aproveitamento das reservas minerais. 

Aspectos de mitigação de perdas das fragmentações nas operações de britagens e de nas 

operações de peneiramento na planta de tratamento de minérios, assim como de 

processamento do xisto pela retorta que envolve parâmetros de temperatura, pressão, 

tempo de residência no forno entre outros não serão analisados tendo em vista não 

serem objetos do trabalho. Serão apontadas apenas alguns benefícios mais evidentes 

concernentes ao melhor aproveitamento da jazida para estes macroprocessos, fruto da 

redução de perdas da mina pela aplicação dos mineradores de superfície, que é o 

macroprocesso inicial da cadeia de valor do xisto.  

 

 

4.5 Definição do método de operação e dimensionamento de frota de mineradores de 

superfície 

 

Foram realizadas análises de sensibilidade com cálculos das capacidades de 

produção de mineradores de superfície para variações de tiras de 100 a 1200 metros, e 

variações de espessuras de corte para 0,3 m, 0,4 m e 0,5 metros a partir de aplicação de 

fórmula constante no item 3.12, considerando Método de Retorno para opções 

Windrowing e Carregamento direto em caminhões, que é o de maior produção horária 

dos mineradores de superfície, com término e início imediato de tira a ser lavrada com 

paradas mínimas para manobra do equipamento.  

O método de colheita e o método de retorno vazio foram desconsiderados para 

efeito de análise de sensibilidade, haja vista o primeiro não ser adequado para os tipos 

de rochas da mina, pois o método é dimensionado para materiais friáveis, e o segundo 

devido ao baixo nível de produtividade com modelo de produção início – inicio de tira, 

em contraponto ao desejado para a mina de xisto da SIX que enseja alta produtividade e 

alta escala de produção.  
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5.  ESTUDO DO CASO 

 

5.1 Local pesquisado 

 

O local pesquisado fica no município de São Mateus do Sul, estado do Paraná, 

distante 140 km da capital Curitiba, onde é aproveitado industrialmente o folhelho 

pirobetuminoso (xisto), para produção de óleo combustível, gás combustível, gás 

liquefeito, nafta, enxofre e demais subprodutos que podem ser utilizados nas indústrias 

de asfalto, cimenteira, agrícola e de cerâmica. Este aproveitamento industrial do 

folhelho pirobetuminoso foi desenvolvido, e é operado pela PETROBRAS desde 1954.  

Os folhelhos pirobetuminosos aproveitados pela UN SIX tem seus recursos e 

reservas minerais oriundos da Bacia Sedimentar do Paraná, mais precisamente, 

Subgrupo Irati (HACHIRO et al., 1993), Formação Assistência. A Figura 52 ilustra a 

localização do município de São Mateus do Sul e a extensão das reservas de folhelho 

pirobetuminoso do Subgrupo Irati nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul.  

 

 

 

Figura 52 – Localização de São Mateus do Sul – Ilustração sem escala. 

Fonte: PETROBRAS S.A 
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5.1.1 A Unidade SIX 

 

A exploração do xisto iniciou em 1954, no município de Tremembé, Vale do 

Paraíba (SP). Em 1959, decidiu-se pela construção de uma usina em São Mateus do Sul 

– PR. O início da operação da primeira unidade de produção ocorreu em 1972. Com a 

entrada em operação da segunda unidade, o módulo industrial, em dezembro de 1991, 

concluiu-se uma etapa importante de consolidação da tecnologia de extração e 

processamento do xisto, denominada PETROSIX. 

 

 

Figura 53 – A unidade SIX – Município de São Mateus do Sul ao Fundo. 

Fonte: SITE PETROBRAS S.A 

 

O Xisto é uma rocha sedimentar que contém querogênio, um complexo orgânico 

(hidrocarboneto) que se decompõe termicamente e produz óleo e gás. A Unidade foi 

criada com o objetivo de estudar as potencialidades do xisto e seus derivados, além de 

atuar na produção de tecnologia e aprimoramento tecnológico para as demais refinarias 

da empresa.  A unidade possui a mineração de xisto que é composta por duas unidades, 

a unidade U210 que é mina de xisto, e a unidade U220 que é a unidade de tratamento de 

minérios. Atualmente, a mina de xisto produz cerca de 2,2 milhões de toneladas de 

ROM de minério por ano. 

A matéria do xisto quando decomposta termicamente, fornece óleo, gás e água. 

Depois da retirada destes produtos, resta como resíduo um material constituído 

essencialmente de base mineral (xisto retortado) além de carbono, hidrogênio e enxofre, 

não decompostos e extraídos com os produtos durante a retortagem. A capacidade do 

xisto pirobetuminoso da SIX de produzir óleo quando aquecido é determinado por 

ensaio em laboratório segundo o Método Fischer. Os resultados comparados com a 

análise da matéria orgânica da rocha original indicam que pode se obter 90% do óleo 

teórico contido no minério, utilizando-se aproximadamente 9,0% da massa do minério. 
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Na indústria de petróleo e gás, após processado via métodos convencionais de 

refino, pode-se obter do óleo oriundo da rocha os mesmos derivados do petróleo que 

possuem grande valor comercial tais como nafta, óleo diesel, óleo combustível e GLP.  

Vale frisar que, devido aos altos custos de extração do xisto comparados com os 

de petróleo de alto mar, o xisto é encarado pela economia mundial, e em especial a 

indústria de petróleo, como importante fonte de energia para o futuro. Seu volume de 

produção no mundo, bem como de seus derivados ainda são muito pequenos quando 

comparados aos volumes de produção de petróleo do mar – off shore, por poços.  

A figura 54 apresenta modelos de explotação do xisto aplicáveis no mundo. O 

método de exploração chamado método de fraturamento (fracking) in situ é amplamente 

aplicado nos EUA para produção de oil shale ou tight oil, haja vista as jazidas de xisto 

possuírem características de porosidade e permeabilidade adequadas para aplicação de 

tal modelo. Estas variáveis são as principais analisadas dentre outras. Este método de 

exploração é bastante similar ao modelo de exploração de petróleo, tanto na terra como 

no mar. O processo de exploração de xisto para a realidade das reservas de xisto do 

Brasil insere-se no modelo Convencional ex situ. As formações geológicas no Brasil são 

diferentes das do EUA, e por conseguinte, as variáveis ora citadas não são adequadas 

para aplicação do fracturing, sendo necessária a mineração do xisto o que onera seus 

custos de produção.   

 

 

 

 

Figura 54 - Método de explotação de xisto no Brasil. 

Fonte: U.S GEOLOGICAL SURVEY. 
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5.1.2 Geologia do xisto de São Mateus do Sul e ocorrências no Brasil  

 

A maior parte do folhelho pirobetuminoso localizado em território nacional 

pertence ao Subgrupo Irati, que abrange os Estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás.  

Os folhelhos pirobetuminosos são rochas compactas de origem sedimentar, as 

quais contêm um complexo orgânico, denominado querogênio, que se transforma em 

óleo e gás quando é efetuado um tratamento em altas temperaturas. O querogênio, assim 

como o petróleo, tem formação a partir de vegetais e animais pré-históricos soterrados; 

essa afirmação é facilmente verificada a partir da visualização de esqueletos de fósseis 

incrustados no minério (PETROBRAS, 1976). 

Segundo DANA 1969, folhelhos são rochas sedimentares de granulação muito 

fina que se formaram pela consolidação de camadas de lama, argila ou silte. Os 

materiais que compõem o folhelho foram transportados mecanicamente por rios para 

dentro de massa de água, onde se depositaram em camadas. Usualmente tem uma 

estrutura laminada fina. Suas cores são, comumente, algumas tonalidades de cinza e 

compõem-se principalmente de quartzo e mica. Os folhelhos passam a arenitos pela 

introdução de quartzo e aumento do tamanho do grânulo e calcários com a presença de 

calcita. Existem ocorrências em vários estados, possuindo diferentes idades geológicas, 

conforme figura 55 relacionadas a seguir: 

 

 

Figura 55 - Ocorrências de xisto no Brasil. 

Fonte: PETROBRAS S.A 
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1) Xisto Permiano da Formação Irati: Possui formações nos estados do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul; 

2) Xisto Terciário do Vale do Paraíba – SP; 

3) Xisto Cretáceo de Maraú - BA; 

4) Xisto Permiano de Formação de Santa Brígida- BA; 

5) Xisto Cretáceo de Alagoas – Al; 

6) Xisto Cretáceo do Ceará - CE:  

7) Xisto Cretáceo da Formação Codó – MA 

8) Xisto Devoniano da Formação Curuá: - PA – AM – AP  

 

Xisto é o termo que tem sido utilizado para designar rochas sedimentares com 

elevado conteúdo de matéria orgânica na forma de querogênio, que é um complexo 

orgânico que depois de submetido ao processo industrial se decompõe termicamente.  

Neste trabalho optou-se por usar tanto a terminologia geológica folhelho 

pirobetuminoso como as terminologias populares xisto, xisto betuminoso, xisto 

pirobetuminoso, visto que o entendimento destas expressões populares voltam-se para 

significado do termo geologicamente correto, e pela busca de uma leitura fácil, prática 

não cansativa primando sempre pela boa semântica da língua portuguesa e por uma 

melhor colocação gramatical das palavras.  

Os xistos betuminosos não apresentam a mesma distribuição e teores de óleo ao 

longo de toda faixa de ocorrência do Subgrupo Irati. As reservas de folhelhos do 

Subgrupo Irati foram avaliadas por vários autores que se referem a 800 bilhões de barris 

de óleo de xisto. Para que uma ocorrência de rochas pirobetuminosas possa traduzir-se 

em recursos de óleo, esta deve apresentar conteúdo de matéria orgânica que justifique o 

seu aproveitamento.  

No folhelho pirobetuminoso duas fases orgânicas são reconhecidas: o betume e o 

querogênio. Os betumes raramente ultrapassam 10% da matéria orgânica dos folhelhos 

pirobetuminosos, e por serem solúveis seus componentes podem ser analisados pelos 

métodos de uso corrente (cromatografia etc.). O querogênio, ainda hoje, tem 

constituição química desconhecida, principalmente porque são originados de uma 

mistura de seres vivos de várias espécies, gêneros, famílias e até reinos diferentes – 

plantas e animais (muito mais plantas que animais), e toda esta mistura veio sofrendo 

processos de transformação ao longo de centenas de milhões de anos (COSTA NETO, 

1980). O Subgrupo Irati, em São Mateus do Sul - PR, representa uma reserva de 700 

milhões de barris de óleo, 9 milhões de toneladas de gás liquefeito (GLP), 25 bilhões de 

metros cúbicos de gás de xisto e 18 milhões de toneladas de enxofre. 
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5.1.3 - Cadeia de valor do xisto – Processo PETROSIX 

 

O processo PETROSIX pode ser representado pelo fluxo apresentado na figura 

56.  A cadeia de valor de produção do xisto possui três macroprocessos que no seu 

conjunto forma o PETROSIX. 

 

Figura 56 - Macro – Processos da SIX. 

 

 

Figura 57 - Fluxograma do Processo SIX. 

Fonte: PETROBRAS S.A 

 

 

O xisto (folhelho pirobetuminoso) é minerado a céu aberto e transportado para 

britadores que reduz sua granulometria. Esses fragmentos menores passam por processo 

de classificação com peneiramentos primário e secundário. Após esta etapa são 
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formadas pilhas de minério com granulometria adequada ao processo.  As pilhas de 

minério são retomadas para uma correia transportadora que envia o xisto a um 

peneiramento terciário. Após o peneiramento terciário as pilhas de minério são 

transportadas por correia transportadora a um reator cilíndrico vertical de nome Retorta 

para serem aquecidos por correntes gasosas em alta temperatura. A pirólise ocorre com 

temperatura em torno de 500°C em atmosfera isenta de gás oxigênio. O betume e o 

querogênio se decompõem pela ação do calor, sendo que uma grande parte vaporiza na 

forma de hidrocarboneto gasoso (inclusive o gás hidrogênio). A matéria orgânica que 

permanece agregada é o carbono residual. Os gases provenientes da retortagem (gases 

de pirólise) contêm vapor d'água, hidrocarbonetos gasosos, gás sulfídrico e hidrogênio, 

entre outros gases. Após o resfriamento, os hidrocarbonetos gasosos se condensam e 

constituem o óleo e a fração que não se condensa constitui os gases da pirólise: 

sulfídrico (H2S), carbônico (CO2), hidrogênio (H2) etc. (PETROBRAS b, 2009).  

 

5.1.4 Descrição geral da mina 

 

 

Figura 58 - Mina Dois Irmãos – Fases 01 e 02 
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Na mineração de xisto na SIX o método de lavra empregado é o de lavra em 

tiras paralelas conforme figuras 58 e 59. As tiras ou lances de mina são de 25 metros de 

largura e 2.500 metros de comprimento. Estas são subdivididas em blocos, sendo 

subdivisões do lance de 25 metros por 50 metros. Neste método, as duas camadas de 

minério, xisto superior e xisto inferior, são descobertas por uma escavadeira de caçamba 

de arrasto (dragline) com capacidade de 900m³/h. A dragline é uma escavadeira movida 

a eletricidade e é responsável por realizar mais de 90% do total da descobertura de xisto 

na mina necessária ao atendimento do Processo da SIX. Ponto a destacar neste método 

diz respeito à recuperação das áreas mineradas, que ocorre de forma concomitante com 

as atividades de lavra.  

 

 

Figura 59 - Esquema de lavra do método lavra em tiras - Strip Mining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 - Mina de xisto da SIX. 
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Acima da camada de xisto superior, tem-se a camada de capeamento formada 

por argilas e siltitos de cerca de 20 metros de espessura. Entre as camadas de xistos 

superior e inferior com 6,5 e 3,2 metros de espessura respectivamente, tem-se a camada 

chamada intermediária com média de 9 metros de espessura, composta por calcários e 

siltitos.  A camada intermediaria, as camadas do xisto e grande parte do capeamento são 

desmontados por explosivos antecedendo as escavações pela dragline. Como citado, o 

equipamento utilizado para a remoção de estéril é a Dragline Marion 7800, que faz a 

remoção simultânea do capeamento e da camada intermediária (estéril), liberando as 

camadas de xisto (minério) para as operações de perfuração, desmonte de rochas e 

escavação. Como é inerente ao método de lavra em tiras, o estéril é removido pela 

dragline e depositado em uma tira anteriormente lavrada, da qual já se removeu as 

camadas de minério. 

O teor de óleo do folhelho pirobetuminoso diminui do topo para a base para as 

duas camadas de xisto, sendo mais acentuada na camada inferior. O topo da camada de 

xisto superior é a parte nobre da mesma, possuindo os melhores teores de óleo, com 

médias de 9 % em teor de óleo podendo chegar a até 12%. A diminuição do teor de óleo 

nesta camada é menos abrupta que na camada de xisto inferior, caindo de 9 % no seu 

topo para 6 % na sua base (Figura 62).  

No processo de lavra com a dragline, esta parte nobre do xisto superior é perdida 

durante a escavação, pois a resistência mecânica do topo da camada é baixa, sendo 

levada pela caçamba da dragline no movimento de arrasto da caçamba. Foi verificado 

que 0,5 metros da camada é levada pela caçamba junto com o estéril, sendo quantificada 

como estéril de mina ao invés de minério. Esta perda da jazida é o principal objeto do 

estudo no item 5.3 da presente dissertação, que busca o aumento das jazida de xisto com 

uso do mineradores superfície pela lavra seletiva que realizam aproveitando esta parte 

da jazida como ROM.  

Na camada de xisto inferior que possui teor de óleo acima de 12% no topo da 

camada, pode ocorrer em sua base teores de óleo menores que 6%, além também do 

agravante de sua base possuir alto teor de enxofre, que é um contaminante do óleo 

produzido, podendo impactar diretamente na especificação do óleo do processo. Entre 

as duas camadas de folhelho pirobetuminoso há uma pacote denominado camada 

intermediária, composto por marga dolomítica (calcário dolomítico), siltito e xisto 

decomposto e semidecomposto da camada inferior. Com extratos bem definidos, a 

equipe de geologia da SIX entende que a camada intermediária é formada na sua 

primeira metade por calcário dolomítico, e na segunda metade por siltito. 

 A espessura total desta camada é pouco variável, situando-se em torno de 9 m. 

A distribuição das litologias do Subgrupo Irati configura a mesma um aspecto rítmico e 

a principal estrutura sedimentar é laminação paralela. 

Conforme figura 61, as características físicas da geologia (materiais 

movimentados) na mineração de xisto da SIX são:  

 

Xisto      → Densidade = 2,1 (no corte ou in situ); Empolamento = 40% 

Estéril    → Densidade = 2,4 (no corte ou in situ); Empolamento = 30% 

Rejeito   →  Densidade = 1,1 (solto) 
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Figura 61 - Camadas de estéril e minério da mina de xisto. A camada intermediária é 

formada por na sua primeira metade por calcário, e na segunda por siltito. 

 

A figura 62 apresenta os teores de óleo de xisto contidos nas camadas superior e 

inferior de xistos em função de sua profundidade. 

 

 

Figura 62 - Camadas de estéril e minério da mina de xisto. 

Fonte: PETROBRAS S.A (1983) 
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Antes de se iniciar a operação de lavra com a dragline, são realizadas para todas 

as camadas de estéril (capeamento e intermediária) as operações de perfuração e 

desmonte de rochas.  

A figura 63 apresenta camadas as quais ocorrem operações de perfuração de 

rochas seguidas da operação de desmonte de rochas. As operações de perfuração e 

desmonte de rochas ocorrem em todas as camadas da mina, tanto para o estéril como 

para o minério.  

 

 

Figura 63 - Camadas de estéril e minério da mina de xisto. 

 

A operação da dragline exige rigoroso controle, principalmente durante a 

remoção da base das camadas de capeamento e intermediária que ficam no contato com 

os topos das camadas superior e inferior. A operação de descobertura das camadas de 

xisto, consiste em remover as camadas de capeamento e intermediária e colocá-las na 

cava ao lado da tira que se está descobrindo, liberando assim as camadas de minério 

para o desmonte de rochas, tornando-se agora frentes de lavra, para que outras 

escavadeiras de menor porte possam carregá-los em caminhões para a unidade de 

tratamento de minérios. A Figura 64 ilustra em detalhe as duas camadas de folhelho 

pirobetuminoso (em tom de azul e cinza) descobertas pela dragline e escavadeira e 

caminhão se posicionando para a lavra propriamente dita. 

 

 

Figura 64 - Esquema de lavra da mina de xisto. 
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Após o carregamento, os caminhões transportam o xisto até a britagem primária 

instalada na unidade de tratamento de minérios (Figura 65), que é a responsável 

conjuntamente com as britagens secundária e terciária, por fragmentar o minério que em 

seguida vai para o processo de classificação com peneiramentos secundário e terciário 

para entregá-lo para o processamento (retorta) na especificação desejada. Esta 

especificação de minério atualmente está na faixa entre de 11 a 100 mm. O minério com 

granulometrica abaixo de 11 mm é considerado finos de xisto, estes são considerados 

como rejeitos do processo.  

As atuais operações de lavra estão ocorrendo na 2º fase da Mina Dois Irmãos, 

que deve entrar em fase acentuada de exaustão de sua jazida a partir de 2020 onde deve 

se iniciada a abertura da 3º fase da Mina Dois Irmãos, que requer implantação de nova 

rede elétrica de mina, aquisição de terrenos e desmatamento da área com previsão de 

início de sua operação a partir de 2023. 

 

5.1.5 Tratamento de minérios 

 

Na unidade de tratamento de minérios tem-se, essencialmente: 3 britadores, 

sendo 1 giratório (primário) conforme figura 67 e 2 cônicos (equivalentes a secundário e 

terciário) como mostra a figura 68, onde, o 3° britador trabalha em circuito fechado, de 

forma que uma fração do seu produto pode realimentá-lo caso não seja passante na 

abertura de peneira definida. 

Há ainda 4 estágios de peneiramento, sendo que o peneiramento final, bem como 

o escalpe, são associados a lavagem do minério para remoção de finos agregados. O 

peneiramento escalpe não é utilizado para o minério da camada inferior, em função da 

sua baixa capacidade de alimentação. O escalpe atende apenas o minério da camada 

superior oriundo da mina. Este peneiramento denominado escalpe, no estudo de caso 

realizado, é alimentado pelo material passante da chamada peneira 1. A peneira 1, é a 

peneira (grelha de aço) onde o minério da camada superior é descarregado por 

caminhões depois que sai da mina. Na figura 69 tem-se também um pátio de 

homogeneização de minério com capacidade para alimentar por sete dias o 

processamento. Neste pátio as pilhas de minério são formadas no tipo “Chevron” 

modificado, que é uma forma de empilhamento longitudinal com diversas subpilhas (em 

torno de 6) e a seguir são homogeneizadas e retomadas em seções transversais por 

retomadora de caçambas giratórias e enviadas para o estágio final de peneiramento. 

Após peneirado no estágio final, o folhelho pirobetuminoso é transportado por correias 

ao topo da retorta MI (módulo industrial), e a alimenta com escoamento por gravidade. 

Um esquema simplificado da cadeia produtiva da UN SIX, contendo mina, unidade de 

tratamento de minérios e processamento, é apresentado na Figura 66. 

Escalpe é a eliminação de partículas finas antes de uma operação de britagem. 

Para britagem primária usam-se como escalpe grelhas fixas ou vibratórias para separar 

os finos que serão desviados do britador. 
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Figura 65 - Fluxograma macro da Unidade de Tratamento de Minérios. 

Fonte: Manual de operação U220 - PETROBRAS S.A 

 

 

O aumento e superação das metas de recuperação de óleo da matéria orgânica do 

folhelho pirobetuminoso são de suma importância para a lucratividade do negócio. 

Além das perdas na recuperação de óleo durante o processamento do folhelho 

pirobetuminoso, tem-se também perdas na recuperação do minério na mineração, 

principalmente com relação à fração fina do minério que não é aproveitada no 

processamento, e que equivale a cerca de 20% do total ROM (material que vai da mina 

para o britador primário). 
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Figura 66 - Fluxograma em detalhe da Unidade de Tratamento de Minérios. 

Fonte: Manual de operação U220 - PETROBRAS S.A 

 

                                              . 
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Figura 67 - Britador Primário (Cone). 

 

 

Figura 68 - Britador secundário e britador terciário (Cone). 

 

Nas figuras 69 e 70, empilha- se o xisto britado e retoma- se o xisto granulado 

das pilhas de homogeneização, alimentando o peneiramento final, que por sua vez 

alimenta o processo industrial de xisto (retorta). 

 

Britador 

secundário 

Britador terciário 
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Figura 69 – Pátio de pilhas de minério com operações de empilhamento e 

homogeneização. 

 

 

Figura 70 - Retorta (onde termina o macro processo da mineração). 

 

Após apresentação da tecnologia de mineração de superfície no item 03 e da 

mina de xisto da SIX no item 5.1, dada a visível semelhança litológica da mina de 

carvão da figura 71 com a da mina de xisto, segue uma perspectiva de como seria a 

lavra de xisto na SIX com uso dos mineradores contínuos de superfície, no caso para 

camada de xisto superior utilizando mineradores Wirtgen com método de carregamento 

direto em caminhões.  
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Figura 71 - Minerador de Superfície operando em mina de carvão no EUA. 

Fonte: WIRTGEN (2013) 

 

 

5.2  60 Benefícios da aplicação dos mineradores de superfície na mina de xisto da SIX 

 

Ao longo da realização deste estudo, foram identificadas dezenas de benefícios 

técnicos e operacionais, econômicos, ambientais e de segurança para a mina de xisto da 

SIX, por conseguinte para minas a céu aberto.  

Em sua grande maioria, adicionais aos imediatamente encontrados nas literaturas 

disponíveis e que se remetem principalmente à redução do número de operações de 

produção tanto para o estéril como para o minério.  

Como observado no item 01 – Introdução, a respeito das quantificações dos 

valores dos benefícios econômicos para a mina de xisto com segue no item 5.2.2, as 

quantificações dos valores relativos aos benefícios técnicos e operacionais do item 

5.2.1, e os ambientais e de segurança do item 5.2.3 a seguir, serão realizados em outro 

estudo, sendo condicionada ao nível de recepção da tecnologia de mineração contínua 

de superfície pela SIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4200 SM carregando carvão 
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5.2.1 Benefícios técnicos e operacionais  

 

1) Reduz o número de operações unitárias de lavra na mina; 

2) Reduz a frota de equipamentos da mina; 

3) Reduz as interfaces de controles entre as operações unitárias da mina; 

4) Reduz o consumo de óleo diesel da mina;  

5) Reduz a demanda de manutenções do posto de abastecimento da mina;  

6) Elimina a operação de perfuração de rochas; 

7) Elimina a operação de desmonte de rochas e seus impactos, tais como sobre 

pressão atmosférica, lançamento de fragmentos, detonações secundárias, 

vibrações, ruídos, poeiras e gases tóxicos e paradas de produção de ROM; 

8) Elimina os paióis de explosivos; 

9) Elimina a operação de carregamento de caminhões (para o caso dos 

Mineradores Wirtgen); 

10) Elimina a britagem primária, podendo alcançar a britagem secundária; 

11) Possibilita trazer o sistema de peneiramento para dentro da cava de mina 

através de sistema de peneiramento móvel ou semimóvel;  

12) Reduz a frota de equipamentos de carregamento para transporte de rejeitos da 

planta de tratamento de minérios (finos de minérios), tendo em vista o item 

11) 

13) Elimina matacos na mina; 

14) Confecciona taludes regulares e estáveis eliminando a necessidade de “bater 

choco”, assim como pisos e acessos regulares devido a melhor condição 

geotécnica das rochas que são lavradas no seu estado “in situ”; 

15) Confecciona drenagens de forma concomitante com a sua operação;  

16) Elimina equipamentos de alimentação elétrica tais como draglines, 

escavadeiras, carregadeiras, entre outros;  

17) Elimina necessidade de rede elétrica de mina devido ao item 16); 

18) Diminui manutenções nas caçambas de caminhões devido aos menores 

impactos no carregamento pelas menores granulometrias dos materiais; 

19) Diminui trocas de pneus de equipamentos devido aos pisos e acessos mais 

regulares e estáveis da mina; 

20) Diminui frota de equipamentos de infraestrutura de acessos na mina tais como 

moto niveladoras, rolos compressores, retro - escavadeiras e carregadeiras, 

devido aos pisos e acessos mais regulares e estáveis da mina; 

21) Realiza lavra seletiva do minério, o que proporciona aumento da qualidade 

ROM; 

22) Diminui a relação estéril/minério da mina, devido à lavra seletiva 

proporcionando maior recuperação da jazida e menor diluição; 

23) Possibilita a lavra de minério em áreas próximas a comunidades vizinhas, 

antes bloqueadas para lavra devido aos inconvenientes e limites de segurança 

do desmonte de rochas;  

24) Reduz o número de padrões e procedimentos operacionais na mina; 
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25) Elimina a necessidade de lavagem de ROM no peneiramento final eliminando 

bacia de rejeitos;  

26) Estoca minério dentro da cava de mina, desonerando o pátio de pilha de 

minério e manutenções da U220; 

27) Assegura maior garantia de fornecimento de xisto à retorta devido aos maiores 

estoques de minério britado na U220 e na cava; 

28) Reduz a quantidade de contaminantes no forno ou Retorta devido à lavra 

seletiva; 

 

5.2.2 Benefícios econômicos  

 

1) Aumenta o valor do minério lavrado pelos aumentos de teores devido à lavra 

seletiva; 

2) Elimina custos operacionais e de investimentos em equipamentos de 

carregamento tais como pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas (para 

caso dos Mineradores Wirtgen); 

3) Elimina custos operacionais e de investimentos em equipamentos de 

perfuração e desmonte de rochas; 

4) Elimina investimentos em paióis de explosivos; 

5) Elimina custos operacionais e de investimentos em britadores primários, 

podendo alcançar os britadores secundários, em especial para o caso de 

aumento de produção de ROM da mina; 

6) Reduz custos operacionais e de investimentos em equipamentos de 

manutenção de pistas;  

7) Reduz custos operacionais e de investimentos em frota de carregamento e 

transporte de finos de xisto (rejeitos) da U220 devido à britagem na cava;  

item 11) do item 5.2.1. 

8) Diminui custos de operação e manutenção da planta de tratamento de 

minérios - U220 pela menor demanda de trabalho;  

9) Reduz custos com manutenção de taludes;  

10) Reduz custos com confecção e manutenção de drenagens nos acessos da 

mina; 

11) Elimina investimento em rede elétrica para escavadeira dragline Marion; 

12) Elimina custos de energia junto às Concessionárias; 

13) Reduz o custo com óleo diesel pela diminuição da frota de equipamentos;  

14) Reduz custo com amortização de jazidas devido a maior recuperação da 

jazida de minério;  

15) Aumenta o tempo de vida útil da jazida, por conseguinte da mina; 

16) Desonera a necessidade de desembolsos ou investimentos para aquisição de 

novas jazidas de minério, devido ao aumento do tempo de vida útil da jazida; 

17) Elimina riscos de custos com demandas trabalhistas de periculosidade e 

insalubridade por ex - funcionários da mina, pelas melhores condições de 

segurança e salubridade da mina; 
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18) Reduz custos com equipes de supervisão de mina devido à lavra mais 

simples; 

19) Reduz custos de energia na retorta devido a menor quantidade de 

contaminantes da carga de xisto; 

20) Otimiza frota de equipamentos pela possibilidade de britagem de minério 24 

horas por dia devido à britagem dentro da cava e distante de comunidades 

vizinhas.   

 

5.2.3 Benefícios Ambientais e de Segurança  

 

1) Lavra mais segura e simples que a lavra convencional devido à redução de 

número de operações unitárias na mina;  

2) Lavra mais segura que a lavra convencional devido ao menor número de 

equipamentos e pessoas na mina; 

3) Lavra mais segura para a mina e comunidades vizinhas devido à eliminação 

do desmonte de rochas na mina e pela possiblidade de britagem e 

peneiramento na cava;  

4) Lavra mais segura para a mina e comunidades vizinhas devido à eliminação 

do desmonte de rochas na mina;  

5) Elimina riscos de furtos e roubos de explosivos pela eliminação dos paios de 

explosivos, assim como de componentes elétricos pela eliminação de rede 

elétrica; 

6) Elimina acionamento de órgãos governamentais para paralização de tráfego 

de veículos em rodovias devido ao desmonte de rochas; 

7) Elimina riscos de acidentes elétricos com pessoas, máquinas e equipamentos 

devido a não necessidade de projetos de redes elétricas de alta tensão; 

8) Taludes, bancadas e acessos mais seguros devido à melhor condição de 

resistência mecânica das rochas; 

9) Maior atendimento às legislações e normas de mineração vigentes pela lavra 

mais segura quando comparado com método de lavra convencional; 

10) Melhora os relacionamentos com as comunidades vizinhas da mina;  

11) Facilita a supervisão da mina devido à lavra mais simples; 

12) Possibilita procedimentos de operação de mina mais simples, pela menores 

interfaces operacionais, quanto comparados com os procedimentos da lavra 

convencional. 
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5.3 Identificação e quantificação das perdas de minério  

 

As perdas identificadas e quantificadas na mina refletem - se em oportunidades 

perdidas para os subsequentes macroprocessos de tratamento de minérios e 

processamento de xisto.  

O interesse pela redução das perdas de minério após análise das interfaces entre 

as diversas operações unitárias diretamente relacionadas com o aproveitamento do 

minério, concentrou - se nas atividades de retirada das camada de estéril sobre o xisto 

superior (capeamento) pela dragline e na lavra do minério com escavadeiras e 

caminhões. Para cada subitem, será apresentada a principal perda identificada e a 

quantificação desta perda. Na mina as principais perdas de minério identificadas foram: 

 

 Perda do topo da camada de xisto superior; 

 

 Perda da lateral do xisto inferior em contato com a pilha de estéril; 

 

 Perdas da base da camada de xisto inferior durante a lavra. 

 

 

Foram consideradas, como perdas de minérios na mina, porções de minério uma 

vez presente na reserva in situ e que não chegaram até o final da cadeia produtiva, que 

no caso é o processamento industrial do xisto.  

A quantificação das perdas foi realizada através de levantamentos topográficos 

em coordenadas locais com levantamentos das perdas do topo da 1ª camada de minério 

também chamada de xisto superior. Estes levantamentos consistiram em levantamentos, 

com malha regular de 5m x 5m das cotas do topo da camada in situ e a cota do topo da 

camada do minério descoberto. Estes levantamentos foram realizados com equipamento 

de topografia de precisão estação total, cujas informações foram descarregadas no 

software Topograph que plota os pontos levantados e os projeta em 2D, os dados do 

Topograph foram exportados para banco de dados no software Access onde é efetuado, 

entre outros cálculos, o volume e a espessura perdida no topo da camada. A 

quantificação da perda foi dada pela subtração da cota do topo da camada do minério 

descoberto pela cota do minério do topo da camada in situ observada no talude. O 

resultado é que perde-se em média 0,5 metros do topo da camada de xisto superior 

devido à escavação realizada pela dragline Marion e limpezas para atividades de 

perfuração de desmonte de rochas, tendo em vista a baixa resistência mecânica desta 

parte superior da camada, que por sua vez é a parte nobre da camada de xisto em teor de 

óleo. 
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- Consultas ao banco de dados de sondagem:  

Realizadas consultas no banco de dados de sondagem para aferir a espessura in 

situ das camadas de minério de xisto superior e inferior, principalmente da camada de 

xisto superior devido a esta ter em seu topo características mais friáveis, ou seja, menos 

resistente mecanicamente, sendo mais suscetível à remoção conjunta com o estéril 

durante as operações de descobertura do minério pela dragline Marion, que por sua vez 

está dimensionada para operar somente no estéril, e também pela necessária limpeza do 

topo da camada para entrada das operações de perfuração e desmonte de rochas e evitar 

diluição do minério. 

- Consultas a banco de dados de controles de produção:  

 Estas consultas foram realizadas buscando a reconciliação do levantamento das 

produções realizadas com as planejadas, bem como o levantamento das perdas de 

minério identificadas nesta dissertação. 

 

5.3.1 Perda do topo da camada de xisto superior 

 

As seguintes causas das principais perdas do topo da camada de xisto superior 

foram identificadas como seguem: 

 

 Remoção conjunta com o estéril durante as operações de descobertura do 

minério pela dragline Marion;  

 

 Limpeza do topo da camada com pás carregadeiras e/ou tratores de esteiras para 

preparação das praças de operação sobre a camada para as atividades de perfuração e 

desmonte de rochas e evitar diluição do minério; 

 

 Dificuldades no controles da escavação da dragline Marion no contato entre as 

base da camada de capeamento e o topo da camada de xisto superior;  

 

 Topo da camada superior com baixa resistência mecânica, em relação a base da 

camada, bem como, em relação à camada inferior. Uma das medidas de resistência da 

rocha é a resistência à compressão uniaxial, de acordo com PETROBRAS (1983), o 

topo da camada superior tem resistência a compressão de apenas 227 kgf/cm² (22,7 

Mpa), já sua base tem resistência de 310 kgf/cm² (31,0 Mpa), e a camada inferior 440 

kgf/cm² (44,0 Mpa);  

 

 

Mesmo tomando medidas para mitigar tal perda, com a realização da furação da 

base da camada de capeamento estando a 1,20 m do topo da camada de xisto superior 

(sobre furação), constatado através de acompanhamento topográfico de espessura in situ 

versus espessura lavrada, que a perda média de minério da camada de xisto superior é 
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da ordem de 0,5 metros. Esta perda é de 8,6% da massa total de minério e que possui a 

parte mais rica em teor de óleo de xisto, com teor de óleo que pode chegar a até 11%. A 

camada de xisto superior in situ possui espessura média de 6,3 metros, subtraindo - se a 

perda é lavrada com média de 5,8 metros.  

 

 

Figura 72 - Indicação de topo de 0,5 metros da camada de xisto superior perdida pela 

lavra da dragline Marion. 

Fonte: PETROBRAS S.A (1983) 

 

 

5.3.2 Perda da lateral do xisto inferior em contato com a pilha de estéril 

 

Tendo em vista que a camada de xisto inferior é a de maior valor agregado para 

a mina de xisto, pois é a que possui maior teor de óleo, além de ser a camada mais 

difícil de ser acessada e lavrada por ser a mais profunda, e ser a camada de minério de 

menor espessura, deu-se atenção especial ao aproveitamento desta no que se refere 

identificação de suas perdas. 

 

Para a camada de xisto inferior identificou-se:  

 

 Perda de minério em contato com a pilha de estéril formada pela dragline;  

 

Para o caso da perda de minério em contato com a pilha de estéril, mesmo 

sabendo- se que seu valor é pequeno em relação à perda de sua base, e que não impacta 

significativamente a recuperação da jazida de minério, optou-se por expô-la, pois para 

minas maiores como de carvão por exemplo, este pequeno percentual pode ser 
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significativo. Se considerarmos aspectos econômicos para a jazida de xisto, esta passa a 

ter valor muito relevante, pois foram gastos valores traduzidos em custos para perfurar, 

detonar e remover todas as camadas de estéril assim como de minério xisto superior 

acima da camada de xisto inferior, equivalendo a um pacote de aproximadamente 40 

metros de rochas acima da camada de xisto inferior para se ter acesso a este corpo de 

minério.  

 

- Causas da perda de minério em contato com a pilha de estéril: 

 

 Restrições operacionais e/ou de sequenciamento litológico das camadas na 

formação das pilhas de estéril o que impactam a estabilidade das pilhas, 

observando-se o correta sequência de formação, com as camadas de siltito do 

capeamento e intermediária formando a base das pilhas para após ser disposta a 

camada de argila do capeamento, e em seguida novamente, as primeiras 

camadas da base da pilha completando o processo de formação; 

 

 Alterações geológicas na sequencia litológica das camadas para os Subgrupos 

Serra Alta (camada de capeamento) e a Irati (xistos e camada intermediária); 

 

 Períodos chuvosos que afetam a estabilidade das pilhas devido à processo 

natural de infiltração aumentando seu peso e volume; 

 

 Limites dos espaços disponíveis em volume para sua formação causados por 

alterações no empolamento das rochas; 

 

 Seletividade na lavra com vistas a não diluir o minério. 

 

- Quantificação da perda: 

 

Considerando o máximo de perda possível, caso esta perda se estenda por toda a 

cava com espessura lateral média de 0,3m do bloco de 25 metros de largura com altura 

ou espessura média da camada de xisto de 2,4 m, equivale a 1,25 % em perdas do total 

de minério de xisto inferior.  

Para eliminação desta perda, o pé do talude da pilha de estéril que é a base da 

pilha, deve começar exatamente no pé do talude que é a base da camada de xisto 

inferior. Como existem fatores não gerenciáveis como climáticos que influenciam esta 

perda, o contínuo monitoramento e controle visando sua mitigação deve ser realizado 

pela equipe de operação de mina. 
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5.3.3 Perda da base da camada de xisto inferior  

 

Identificada causa da principal de perda da base da camada de xisto inferior 

como segue: 

 

 Menor teor de óleo contido no minério em relação ao teor médio de óleo do 

restante da camada.  

 

Os relatórios de sondagem atestam que a camada de xisto inferior in situ possui 

espessura média de 3,2 metros. As camadas de xisto superior e inferior são blendadas 

no britador primário com relação média de 2,1 unidades de massa de xisto superior para 

uma 1 unidade de massa de xisto inferior, com espessura média lavrada de 2,4 metros, 

podendo variar entre 2,0 a 2,7 metros dada a necessidade de se respeitarem as variações 

geológicas da jazida e atendimento às especificações de teor de óleo das pilhas de 

minério que alimentam o Processo que são da ordem de 8,6%. A diferença entre a 

espessura total de 3,2 metros da camada de xisto inferior e a espessura lavrada de 2,4 

metros no sentido do topo da camada para a sua base, resultando no valor de 0,8 metros 

é a considerada com o da base da camada de xisto inferior a ser analisada no presente 

estudo visando seu aproveitamento. Desta forma, a base de 0,8 metros da camada de 

xisto inferior é sacrificada e considerada como estéril por ser a parte em menor teor de 

óleo, e por afetar especificações em teor de óleo do Processo que é o cliente da mina. 

Reiterando, como a camada de xisto inferior é a de maior valor agregado para a 

mina de xisto, pois é a que possui maior teor de óleo, e é a camada que enseja maiores 

gastos para acessá-la e ser lavrada por ser a mais profunda além de ser a de menor 

espessura, com a oportunidade do aproveitamento do topo da camada de xisto superior 

pela lavra seletiva dos mineradores contínuos de superfície, adotou-se com premissa 

deste estudo a consideração desta parte da base da camada de xisto inferior que possui 

média 5,0 % em teor de óleo e espessura média de 0,8 metros como ROM, agregando à 

jazida de xisto da SIX importante e significativa massa de minério.  
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Figura 73 - Indicação da base de 0,8 m da camada de xisto inferior perdida e teor de 

óleo médio de 5,0 %. 

Fonte: PETROBRAS S.A (1983) 

 

- Quantificação da perda: 

Foi constatado através de acompanhamento de espessura in situ versus espessura 

lavrada, que a perda média de minério da camada de xisto inferior é de 0,8 metros, 

equivalente a perda de 25 % da massa de minério da camada de xisto inferior de 

espessura de 3,2 metros com potencial de ser considerado como ROM. 

Apesar do resultado da sondagem geológica confirmar a camada de xisto inferior 

com espessura de 3,2 metros, pelo fato do final de sua base possuir teores baixos de 

óleo sendo estes menores que os da base da camada de xisto superior, para efeito de 

cálculo de reservas da jazida de xisto com o modelo de lavra com dragline Marion não 

foi considerada esta espessura de 0,8 metros.  

Os positivos efeitos do aproveitamento da base da camada de xisto inferior, 

considerando os 0,8 metros de sua espessura, serão apresentados no estudo de aumento 

de jazida de xisto com uso de mineradores contínuos de superfície no item 5.4. 
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5.4  Gestão de reservas e estudo de aumento da jazida de xisto com uso de mineradores 

contínuos de superfície 

 

 Maximizar o aproveitamento da jazida de xisto é uma variável prioritária dentro 

da perspectiva de desenvolvimento sustentável para a gerência de mineração e a SIX. 

Neste sentido, muitos esforços estão sendo envidados nos últimos anos nesta incessante 

busca.  

 Para o desenvolvimento do estudo deste item, necessário é que primeiramente 

seja apresentado resultado de estudo técnico de cálculo de reservas para a jazida de xisto 

considerando o modelo de lavra atual com dragline Marion, para somente após, e com 

este servindo de base de dados de entrada para o cálculo de estudo de aumento de jazida 

de xisto com uso de mineradores contínuos de superfície, ser realizada a comparação 

dos resultados. 

 Em relação ao alinhamento ao plano estratégico da companhia, assim como ao 

modelo de gestão da área de refino e gás natural, o aumento das reservas de xisto da 

SIX em quantidade e com qualidade representa aumento da garantia de se possuir a 

matéria prima necessária para o processo PETROSIX, possibilita a unidade trabalhar 

com horizontes maiores de projetos de novas minas, estendendo-se também a projetos 

econômicos, sociais e ambientais para a cidade de São Mateus do Sul. 

 Cabe ressaltar, que todos os dados de entrada pertinentes ao presente estudo 

referem-se ao ano de 2015, ano de início do desenvolvimento desta dissertação, 

apresentando-se desta forma como uma representação dos positivos impactos que os 

mineradores de superfície trariam para a jazida de xisto se por ventura fossem aplicados 

naquele ano. Com o avanço da lavra de xisto nos últimos dois anos até a presente data, 

parte da jazida de xisto já foi lavrada, optando-se por não ser contabilizada, haja vista 

não impactar substancialmente o resultado final. Com a observação de que os dados de 

entrada do referido estudo considerando lavra com dragline Marion não são os atuais, 

mas de um passado remoto, destaca-se ao final deste item do trabalho, o que ocorreria 

com a jazida de xisto caso a tecnologia de mineração de superfície fosse implantada no 

ano de 2015, e o que ocorrerá caso venha a ser implantada em minas futuras. 

 Como exposto, o presente item desta dissertação teve como objetivo maior 

aumentar as reservas lavráveis de xisto da SIX, por conseguinte aumentar o tempo de 

vida útil da 2
a
 Fase da Mina Dois Irmãos.  

 Foi realizado o estudo geológico da área da 2º Fase da Mina Dois Irmãos (figura 

74), esta objeto do estudo de cálculo de reservas, a partir da verificação dos dados de 35 

descrições litológicas (figura 75) dos furos de sonda (figura 76) realizados em 2006 pela 

empresa de pesquisa mineral GEOSOL. Os resultados confirmaram as reservas de xisto 

nas áreas da Mina Dois Irmãos (figura 77) em um polígono de 2,5 km sentido Sul – 

Norte x 1,2 km no sentido Leste – Oeste. 
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Figura 74 - Polígono delimitador da Mina Dois Irmãos. Sondagem executada pela 

GEOSOL.  

 

As diferenças das malhas dos furos de sonda nas 1
a
 e 2

a 
Fases da Mina Dois 

Irmãos se dá por conta do momento em que a sondagem foi realizada, na qual priorizou 

- se uma maior densidade de malha para a 1
a 
fase da mina que à época estava em fase de 

planejamento de projeto. A sondagem foi realizada no ano de 2006, e a abertura de mina 

da 1
a 
fase ocorreu nos anos de 2007 a 2009 com desenvolvimento produtivo. Em 2010 a 

dragline Marion transladou da mina da anterior de nome Rio das Pedras para 1
a 
Fase da 

Mina Dois Irmãos, iniciando oficialmente a lavra da mina Dois Irmãos que foi projetada 

para ser desenvolvida em três fases. No ano de 2015 iniciou-se a lavra da 2
a 

fase da 

Mina Dois Irmãos, objeto de estudo desta dissertação à luz de cálculo de reservas e 

aumento de jazida de xisto com uso de mineradores contínuos de superfície.  

Conforme figura 75, tem-se trecho de testemunho de sondagem de 32,10 até 38,80 com 

6,7 metros de xisto superior, e trecho de 48,30 até 51,72 com 3,42 metros de xisto 

inferior. 
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Figura 75 - Exemplo de boletim litológico da Mina Dois Irmãos. 

Fonte: Relatório de sondagem GEOSOL - PETROBRAS S.A 
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Figura 76 - Testemunhos de sondagem da Mina Dois Irmãos. 

  

 Com a viabilização dos mineradores de superfície em lavra futura na Mina Dois 

Irmãos - MDI, um novo planejamento de lavra de mina deverá ser realizado para esta 

tecnologia, culminando em um novo lay out de mina, modelo final de pit de lavra e 

sequenciamento operacional da lavra. Optou-se desta forma, por realizar o detalhamento 

desta etapa do estudo em um segundo momento, pois nesta etapa, focou-se na escolha 

do melhor método de aplicação dos mineradores de superfície na mina de xisto 

constantes na bibliografia técnica e apresentados no item 03 desta dissertação, a saber 

método da colheita, do retorno e do retorno vazio e o de apresentação dos benefícios 

advindos pelo uso da tecnologia de mineração de superfície para a mina de xisto e a 

SIX.  

 Na figura 77 tem - se vista em planta da 1º e 2º Fase da Mina Dois Irmãos. Na 

cor azul, os blocos de xisto superior, em branco, os blocos de xisto inferior. Com a 

jazida de xisto inferior ocorre abaixo da jazida de xisto superior, abaixo dos blocos de 

xisto superior estão os blocos de xisto inferior, portando, nos locais onde ocorre xisto 

superior, estão presentes e foram contabilizados blocos de xisto inferior em mesma 

quantidade de blocos de xisto superior. Toda a mina está dividida em blocos de xisto de 

50 metros por 25 metros, as quantidades de blocos de xisto superior na cor azul e de 

blocos de xisto inferior na cor branca serão apresentadas no estudo de cálculo de 

aumento de jazida.  

 Os círculos são limites de distâncias mínimas de segurança para a comunidade 

vizinha à mina de xisto e equipamentos elétricos mais sensíveis para a atividade de 

desmonte de rochas e possuem raio de 350 metros. Como explanado anteriormente, os 

mineradores de superfície eliminam a atividade de desmonte de rochas da mina 

eliminando por conseguinte esta variável de controle junto à comunidade.  
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Figura 77 - Revisão do “lay out” do Projeto de Lavra da 2º Fase da Mina Dois Irmãos. 

 

 

 

 

2º Fase 1º Fase 

MINA DOIS IRMÃOS 
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Acompanhando a geometria da figura 74, a mina constante na figura 77 é um 

polígono de 2,5 km no Sentido Sul - Norte e de 1,2 km - Sentido Leste - Oeste. É 

dividida em blocos de xisto de 50 metros de comprimento por 25 metros de largura, a 

quantidade de blocos de xisto superior (XS – cor azul) e de blocos de xisto inferior (XI 

– cor branca) com suas tonelagens são apresentadas no cálculo de reservas que segue 

(tabela 10). As espessuras consideradas para as camadas de xisto superior e inferior 

foram as médias praticadas na lavra com dragline Marion de 5,8 metros e 2,4 metros 

respectivamente.   

 No cálculo de aumento reservas da Mina Dois Irmãos - MDI para lavra da 2º 

fase com dragline Marion e mineradores de superfície foram contabilizados 679 blocos 

de xisto superior e 1152 blocos de xisto inferior. Salienta-se que mesmo com a 

verificação de ocorrências de xisto superior no setor central e norte da mina, não foram 

contabilizadas no cálculo de reservas, pois a premissa adotada para definição e registro 

na planta de bloco de xisto superior está em função da espessura da camada. Blocos de 

xisto superior com espessuras abaixo de 4,0 metros não foram contabilizados, pois 

possuem variações e quedas abruptas nos teores de óleo, intercalações de argilas 

contaminantes destes blocos de minério entre a estrutura de xistosidade ou lamelar das 

placas de xisto, além de conhecimento prévio do processo industrial de retortagem do 

xisto relativo aos negativos impactos causados por estas camadas de baixas espessuras, 

que comumente desestabilizam parâmetros de controles do processo.  

 

Tabela 10 - Cálculo de aumento reservas da Mina Dois Irmãos – MDI para lavra com 

dragline Marion e com mineradores contínuos de superfície. 
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 Foi realizada análise de sensibilidade para cálculo da jazida de xisto 

considerando três cenários, um para o método de lavra atual utilizando a lavra de xisto 

com dragline Marion, e outros dois utilizando mineradores de superfície. As variações 

das espessuras de lavra das camadas de minério proporcionadas pela lavra seletiva de 

com mineradores de superfície foram as protagonistas do estudo, que culminou em 

geração de valores com análise técnica das principais variáveis de engenharia de minas 

a serem analisadas para análise de viabilidade de um projeto de exploração mineira 

como relação estéril/minério de mina, para o caso da mina de xisto, a relação 

minério/minério da jazida, ou seja de xisto superior e xisto inferior, de percentual 

recuperação da jazida, tempo de vida útil da mina, dimensionamento de frota de 

mineradores de superfície. 

 Para o modelo de lavra de xisto praticado atualmente com dragline Marion, 

foram consideradas as espessura de lavra de xisto superior e inferior de 5,8 metros e 2,4 

metros já padronizadas como apropriadas para formação de pilhas de xisto da unidade 

de tratamento de minérios que alimentam o processo de retortagem. O cálculo da jazida 

resultou em valor total de 17,5 milhões de toneladas de minério, compondo este total 

7,3 milhões de toneladas de xisto superior e 7,2 milhões de toneladas de xisto inferior. 

Este valor é considerado como jazida atual para o ano de 2015 servindo de base para o 

cálculo dos outros dois cenários com mineradores de superfície. 

 Para os dois cenários de cálculo de jazida de xisto com mineradores de 

superfície foram considerados aumentos da espessura de lavra de xisto superior e 

inferior tendo em conta a lavra seletiva dos mineradores de superfície.  

 No cenário considerando 6,3 metros de espessura para o xisto superior e 2,7 

metros para o xisto inferior, tem-se este como cenário realista para a lavra do minério 

com a tecnologia de mineração de superfície, e já aprovado pela equipe de geologia de 

pré - lavra da mina de xisto da SIX, haja vista tais espessuras de lavra de antemão serem 

praticadas e bem recebidas pelo processo industrial.  Observa-se que a equipe de 

operação de mina trabalha continuamente no intento de minimizar a perda do topo da 

camada de xisto superior e maximizar ao máximo o aproveitamento da base da camada 

de xisto inferior quando a qualidade deste minério é considerada boa e assim as 

especificações de teores de óleo das pilhas que alimentam o Processo permitirem.  

 Neste sentido e sem restrições, quando disponíveis, são apropriadas como ROM 

tais partes da jazida para formação de pilhas de xisto da unidade de tratamento de 

minérios que alimentam o processo de retortagem. Este cálculo de jazida resultou em 

valor total de 19,3 milhões de toneladas de minério, compondo este total 11,2 milhões 

de toneladas de xisto superior e 8,1 milhões de toneladas de xisto inferior.  

 No cenário considerando 6,3 metros de espessura para o xisto superior e 3,2 

metros para o xisto inferior, tem - se este como cenário potencial para a lavra do 

minério com a tecnologia de mineração de superfície, a espessura de 3,2 metros já foi 

praticada no passado, porém com restrições. Com o blending das duas camadas, agora 

com a camada de xisto superior mais rica em teor de óleo, podendo chegar a até 11 %, 

considera-se possibilidade de aproveitamento real desta parte da camada de xisto 

inferior como minério para o britador contabilizando - a como ROM.  
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 O cálculo de jazida para este cenário resultou em valor total de 20,9 milhões de 

toneladas de minério, compondo este total 11,2 milhões de toneladas de xisto superior, 

mesmo valor do cenário anterior pois não foi alterada a espessura do xisto superior, 

permanecendo em 6,3 metros, e 9,6 milhões de toneladas de xisto inferior.  

  A jazida incorporada de minério de 1,7 milhões de toneladas de xisto para o 

primeiro cenário com mineradores como mostrado na figura 78 é considerado ótimo do 

ponto de vista de realização, tendo em vista já ser praticado na lavra de xisto quando 

ocorrem oportunidades. Para o segundo cenário considerado como potencial tem - se 3,3 

milhões de toneladas de xisto, praticamente o dobro de incorporação de minério do 

primeiro.  

 

Figura 78 - Aumento de jazida de xisto e jazidas incorporadas com uso de mineradores 

de superfície - 2º Fase da Mina Dois Irmãos. 

  

 Com a incorporação de jazida de xisto com uso de mineradores contínuos de 

superfície, e conforme a figura 79, para o primeiro cenário aumentou - se o tempo de 

vida útil da 2º Fase da Mina Dois Irmãos que segue em 0,77 anos equivalentes a 9,22 

meses de tempo adicional de lavra de xisto para atendimento ao processo PETROSIX, 

passando dos atuais 7,52 anos com uso de dragline Marion para 8,29 anos com uso 

mineradores de superfície. Para o segundo cenário, aumentou - se o tempo de vida útil 

da 2º Fase da Mina Dois Irmãos em 1,41 anos equivalentes a 16,97 meses de tempo 

adicional de lavra de xisto para atendimento ao processo PETROSIX, passando dos 

atuais 7,52 anos com uso de dragline Marion para 8,93 anos com uso mineradores de 

superfície. 

 Salienta-se que os 0,77 e 1,41 anos para o primeiro e segundo cenários 

respectivamente relativos ao aumento de tempo de vida útil da mina, representa para a 

UN SIX e para o Processo PETROSIX, a produção pelo mesmo período de tempo de 

óleo de xisto, gás de xisto, enxofre e nafta, considerando a escala de produção do 

processo atual, assim como seus respectivos retornos financeiros advindos.  
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 Para a lavra das minas da SIX, há a necessidade de realização de investimentos 

tais como compra de terrenos, desmatamento da área, infra - estrutura de mineração 

como acessos, drenagens, licenças ambientais , implantação de nova rede elétrica, etc.. 

O aumento de jazida em área cujo investimento já foi realizado dilui a amortização do 

investimento agregando valor ao negócio xisto.  

 

 

Figura 79 - Aumento de tempo de vida útil da 2º Fase da Mina Dois Irmãos. 

  

 Conforme figura 80 e exposição dos aumentos de jazida de xisto em toneladas, 

tem - se o aumento de 10,22 % em massa de jazida de xisto para o primeiro cenário de 

aplicação dos mineradores de superfície e de 18,81 % de aumento para o segundo 

cenário de cálculo. O tempo de vida útil da mina acompanha a proporção de aumentos 

de massa de minério.  

 

Figura 80 - Porcentagem de aumento de reservas incorporadas de xisto em toneladas e 

de tempo de vida útil para a 2º Fase da Mina Dois Irmãos. 
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 Como mostrado na figura 81, calculou - se as relações estéril/minério da mina e 

relações minério/minério da mina haja vista serem determinantes para análise 

estratégica da viabilização dos mineradores de superfície na mina de xisto. Considerou-

se relação estéril/minério constante para todo tempo de vida útil da mina para todos os 

cenários. A quantidade de estéril é constante para todos os cenários tendo o valor de 

25,1 milhões de metros cúbico a serem movimentados.  

 Para a dragline Marion, as relações estéril/minério são maiores tendo em vista a 

necessidade e remoção de todo o estéril de mina com menor quantidade de minério em 

menor tempo de vida de mina. Com a aplicação dos mineradores de superfície e melhor 

aproveitamento da jazida, as relações estéril/minério caem progressivamente para 1,29 e 

1,20 tornando a lavra de xisto mais fácil de ser desenvolvida e mais barata. Para a 

relação minério/minério (xisto superior/xisto inferior) fundamentais para a avaliar o 

grau de riqueza da jazida de xisto, tem-se um aumento progressivo da quantidade de 

xisto inferior na composição total da jazida. Para o modelo com dragline Marion 

percebe-se quantidade maior de xisto superior tem relação à quantidade de xisto 

inferior, observando neste caso que a camada de xisto superior é mais pobre em teor de 

óleo devido à perda do topo da camada, quando comparado com os outros cenários com 

mineradores.  

 Quando aplicados os mineradores de superfície no primeiro cenário com relação 

xisto superior/xisto inferior mesmo com valor 1,38 próximo do valor do modelo com 

dragline Marion, verifica-se que este possui características mais vantajosas que o 

anterior, pois foi incorporada jazida de xisto mais rica e teor de óleo de xisto, assim 

como a base da camada de xisto inferior com valor razoável em teor de óleo da ordem 

de 7,0 %, mesmo valor do teor de óleo médio da camada de xisto superior. No segundo 

cenário, aproveitando – se toda a potência da camada de xisto inferior, a relação cai 

abruptamente, inferindo numa relação de 1,16 massa de minério de xisto superior para 

01 massa de minério de xisto inferior, resultando em uma jazida globalmente mais rica 

em teor de óleo, pois proporcionalmente, possui mais massa de xisto inferior pela massa 

total que nos casos anteriores.  

 Conclui - se desta forma, que a segunda opção com mineradores de superfície é 

a mais barata pela relação estéril/minério menor e mais rica em óleo pela menor relação 

de xisto superior/xisto inferior, o que aumenta positivamente os rendimentos de 

produção de óleo, gás, enxofre e nafta do processo industrial de retortagem de xisto, 

pois são formadas pilhas de minério mais ricas na planta de tratamento de minérios que 

alimentam o Processo.  
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Figura 81 - Relações geológicas de xisto superior e inferior na 2º Fase da Mina Dois 

Irmãos. Jazida mais rica em teor de óleo para o segundo cenário com mineradores de 

superfície. 

 

Conforme figura 82, o valor da recuperação da jazida de minério com método de 

lavra com dragline Marion é de 84,17 %, baixo quando comparado com o potencial de 

aproveitamento da jazida quando se muda o método de lavra para mineradores de 

superfície. Cabe ressaltar que para minas a céu aberto, valores acima de 95% são os 

comumente praticados pela ciência da engenharia de minas.  

 

 
 

Figura 82 - Recuperações da jazida de xisto para a 2º Fase da Mina Dois Irmãos. Jazida 

mais rica em teor de óleo. 
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 Dada a complexidade de implantação de um projeto de mineração e sabedores 

que o tempo médio de maturação de um projeto de mineração varia de 07 a 10 anos, 

passando pelas fases de pesquisa mineral, desenvolvimento e lavra, o presente trabalho 

busca ainda, em qualquer tempo que porventura ocorra a aplicação dos mineradores 

contínuos de superfície, aliviar a pressão sobre o cronograma de implantação de minas 

futuras da SIX.  

 

5.5  Definição do método de operação e dimensionamento de frota de mineradores de 

superfície 

 

 Nesta etapa, focou-se na escolha do melhor método de aplicação dos 

mineradores de superfície na mina de xisto constantes na bibliografia técnica e 

apresentados no item 03 desta dissertação, a saber método da colheita, do retorno e do 

retorno vazio.  

 Pela análise de resistência mecânica de rochas constante no item 04, verificou - 

se que a rochas da mina de xisto se enquadram na categoria de rochas brandas a duras, 

sendo possível desta forma, descartar o método de colheita pelo fato deste ser 

desenhado para rochas consideradas macias. Tendo em vista a necessidade de se obter 

os maiores e melhores resultados possíveis com a aplicação dos mineradores de 

superfície, descartou - se o método do retorno vazio, pois neste método o minerador 

perde precioso tempo para retornar ao início da tira pra recomeçar a produção. Por 

consequência, escolheu-se o método do retorno, já dimensionado para rochas brandas a 

duras e que proporciona maior produtividade dos mineradores.  

Assim sendo, foi realizada análise de sensibilidade de produtividade de 

mineradores de superfície em função das profundidades de corte à partir de aplicação de 

fórmula constante no item 03.12. A fórmula de produtividade do minerador de 

superfície que segue é fruto de estudo técnico de aplicação de mineradores de superfície 

na Índia e observa resultados médios para qualquer tipo de minerador de superfície.   

O critério de escolha da fórmula deveu-se pela mesma proporcionar um 

resultado prático e rápido de produção média dos mineradores de superfície por 

método de operação, considerando parâmetros exclusivos de operação da máquina 

sem observar variáveis mais complexas das rochas que ensejam testes de laboratórios 

como abrasividade, RQD e a própria resistência a compressão uniaxial.   
 

Tabela 11 - Fórmula de capacidade de produção dos mineradores de superfície pelo 

método de retorno. 

 

 
Fonte: adaptado de PRADHAN (2009) e PRAKASH (2012); 
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Verificado nos modelos de mineradores Wirtgen e Vermeer valores médios para 

seus modelos de equipamentos para as variáveis de comprimento do tambor, velocidade 

da máquina durante o corte e tempo de manobra da máquina. Foram fixados os valores 

médios que seguem para o método de operação Windrowing.  

 

- Método Windrowing  

 

S = Comprimento do tambor: 2,5 m 

 

L = Comprimento do corte: Análise para acréscimos de 100 m;  

 

d = Profundidade de corte: Análise para 0,3 m,  0,4 m  e 0,5 m 

 

W = Horas de trabalho no turno: 8,0 h 

 

V = Velocidade da máquina durante o corte: 10,0 m/min 

 

tt = tempo de manobra da máquina: 3 min 

 

Os resultados de aplicação da fórmula para o método windrowing apontam 

para estabilização de máxima produtividade do minerador a partir de corte em tiras com 

comprimento de 500 metros. De 100 a 500 metros de comprimento os tempos de 

manobra da máquina tem maior representatividade o que impacta a capacidade de 

produção do minerador.  

A escolha de comprimento máximo de 1200 metros deve-se à atual mina de 

xisto possuir tiras de comprimento de 2400 metros para a operação da dragline Marion. 

Optou-se por considerar este tamanho máximo de tiras de 1200 metros visando 

exclusivamente o cálculo da melhor performance de produção possível para o 

minerador com vistas ao dimensionamento de frota de mineradores de superfície na 

mina de xisto para operar em todo o volume de estéril e de minério da mina. A opção 

por tiras com metade do valor considerado, de 500 ou 600 metros de comprimento não 

impactam significativamente o resultado final pois a capacidade de produção do 

minerador cai cerca de 3,0 % apenas. 

De acordo com a figura 83, a análise de sensibilidade de produções foi 

realizada para variações de 0,3, 0,4 e 0,5 metros de profundidade de corte dos 

mineradores iniciando - se com de tiras de 100 metros de comprimento e acréscimos de 

100 metros chegando a 1200 metros, gerando a produção máxima de 351,22 m3/h para 

profundidade de 0,5 metros. Este valor foi considerado para dimensionamento de frota 

de mineradores de superfície.  
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Figura 83 - Capacidade de produção dos mineradores de superfície - Método 

Windrowing. 

 

- Método de carregamento direto em caminhões  

S = Comprimento do tambor: 2,5 m; 

 

d = Profundidade de corte: Análise para 0,3 m,  0,4 m  e 0,5 m; 

 

W = Horas de trabalho no turno: 8,0 h; 

 

V = Velocidade da máquina durante o corte (m/min): 7,0 m/min 

tt = tempo de manobra da máquina: 10 min 

 

L = Comprimento do corte: Análise para acréscimos de 100 m; 

 

Tc = Tempo de troca de caminhões (min): 3 min; 

 

Lt = Capacidade do caminhão (m3) = 15 * Fator de enchimento = 1,2) /( S*d* Fator de 

empolamento = 1,2 /1000) 
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Os resultados de aplicação da fórmula para o método de carregamento direto 

pontam para estabilização de máxima produtividade do minerador a partir de corte em 

tiras maiores que as do método windrowing com comprimento de 800 metros. Este 

método observa necessariamente os mineradores de superfície Wirtgen, únicos do 

presente estudo que possuem esta opção de operação. Para esta operação os tempos de 

manobra destes mineradores são maiores que os Vermeer e dos Wirtgen operando no 

método windrowing, pois precisam transladar em determinada área de manobra devido 

ao sistema de correias de carregamento dos caminhões. De 100 a 800 metros de 

comprimento os tempos de manobra da máquina tem maior representatividade o que 

impacta a capacidade de produção do minerador.  

O comprimento máximo de tira como a de 1200 metros aplicada assume maior 

importância nesta operação. Optou-se por considerar este tamanho de tiras máxima de 

1200 metros visando o cálculo da melhor performance de produção possível para o 

minerador com vistas ao dimensionamento de frota de mineradores de superfície na 

mina de xisto para operar em todo o volume de estéril e de minério da mina.  

Consoante figura 84, a análise de sensibilidade de produções foi realizada para 

variações de 0,3, 0,4 e 0,5 metros de profundidade de corte dos mineradores com 

variações de tiras de 100 metros chegando a 1200 metros, gerando a produção máxima 

de 237,72 m3/h para profundidade de 0,5 metros. Este valor foi o considerado para 

dimensionamento de frota de mineradores de superfície. Valor este 32,3 % menor que a 

produção do minerador para comprimento de tira de 1200 metros pelo método de 

operação windrowing. 
 

 

Figura 84 - Capacidade de produção dos mineradores de superfície. Método de 

carregamento direto. 
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- Para tira de 1200 metros de comprimento 

 

O estudo requereu a máxima capacidade de produção dos mineradores. Na 

figura 85 as máximas produções dos mineradores para variações de 0,3, 0,4 e 0,5 metros 

de profundidade de corte dos mineradores iniciando - se com tiras de 1200 metros de 

comprimento, resultando na produção máxima de 351,22 m3/h para profundidade de 0,5 

metros pelo método windrowing, sem carregamento de materiais em caminhões e na 

produção máxima de 237,72 m3/h para profundidade de 0,5 metros pelo método de 

carregamento direto, com carregamento de materiais em caminhões. Reiterando, estes 

valores máximos foram os considerados para dimensionamento de frota de mineradores 

de superfície na mina de xisto. 

 

 

 

Figura 85 - Capacidades de produção máximas dos mineradores de superfície em função 

de profundidades de corte e comprimento de tira fixada de 1200 metros. 

 

Para o cálculo das produções totais e por conseguinte anuais a serem realizadas 

pelos mineradores de superfície, transformou-se a tonelagem total da jazida de minério 

para a mesma base de capacidade de produção dos mineradores ora calculada em metros 

cúbicos. Para isto considerou - se a densidade do minério de 2,1 t/m3 para a obtenção 

dos valores da jazida total de minério em metros cúbicos. Somou - se estes valores em 

metros cúbicos totais para o minério com os valores totais de estéril requeridos para os 

modelos com dragline Marion e o dois cenários com mineradores de superfície, 

gerando volumes totais que por usa vez foram divididos pelos tempos de vida útil da 

mina dada a escala de produção de xisto necessária ao atendimento ao processo para os 

respectivos modelos. 
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 Desta forma, seguem no gráfico da figura 86 as produções anuais em metros 

cúbicos para atendimento ao Processo, assim como as produções anuais dos 

mineradores de superfície por método de operação com base nas capacidades de 

produção máximas dos mineradores de superfície para profundidades de corte de 0,5 

metros e comprimento de tira fixada de 1200 metros. Aplicado sobre as produções 

horárias do gráfico anterior da figura 85 variável Fator Operacional – FO, função da 

Disponibilidade Mecânica – DM e Utilização - UT do equipamento, valor de 93% da 

produção máxima possível. Os valores das produções dos mineradores referem - se à 

produção anual para apenas uma unidade do equipamento. 

 

 
Figura 86 - Volumes totais de estéril e minério a serem movimentados por ano por 

modelos de lavra e produções de mineradores de superfície por ano. 

Conclui-se conforme o gráfico da figura 87, que são necessários para o método 

windrowing de operação no qual os mineradores de superfície tem maior capacidade de 

produção, que são necessários (03) três equipamentos ou unidades de produção com 

opção de escolha de mineradores de superfície Vermeer ou Wirtgen. Para o método de 

carregamento direto, são necessários (04) quatro equipamentos com opção de escolha 

única de minerador de superfície Wirtgen.  

 

 

Figura 87 – Número de unidades de mineradores contínuos de superfície em função de 

profundidades de corte e comprimento de tira fixada de 1200 metros. 
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A figura 88 apresenta valores de investimentos médios necessários em frota de 

mineradores contínuos de superfície considerando (03) três unidades para método 

windrowing e (04) quatro unidades para o método de carregamento direto, para realizar 

os volumes de materiais constantes no gráfico da figura 86, assim como valor de 

investimento em caso de substituição da dragline Marion atual por nova escavadeira 

dragline.  

O investimento médio com base nos valores de mercado utilizando 03 

mineradores contínuos de superfície para o método windrowing é 78 % menor que o 

investimento em dragline nova, e para 04 unidades de mineradores contínuos de 

superfície pelo método de carregamento direto 70 % menor que o investimento em nova 

escavadeira dragline.  

 

 
Figura 88 - Investimentos em equipamentos. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Considerando: 

- as dezenas de benefícios técnicos e operacionais, econômicos, ambientais e de 

segurança advindos da aplicação dos mineradores contínuos de superfície na lavra de 

xisto da SIX, que propõe um sistema de lavra mais limpo, contínuo, automatizado, 

confiável, seguro e ambientalmente responsável;  

- o significativo aumento de 18 % de jazida de xisto incorporada à 2
a
 Fase da 

Mina Dois Irmãos, assim como a aumento de tempo de vida útil da mina de xisto em 1,4 

anos pelo uso dos mineradores contínuos de superfície; 

- a jazida de xisto mais rica em teor de óleo pelo melhor aproveitamento da parte 

mais nobre da camada de xisto superior e a maior proporção de camada de xisto inferior 

mais rica em óleo de xisto com a diminuição da relação global de xisto superior e 

inferior; 

- as menores relações estéril/minério utilizando mineradores contínuos de 

superfície o que a torna uma mina mais barata; 

- a comprovação da viabilidade técnica de aplicação dos mineradores de 

superfície na mina de xisto à luz de mecânica de rochas;   

- o valor agregado ao negócio xisto com o aumento da jazida pela diluição da 

amortização do investimento já realizado para a operação da mina atual; 

- que o investimento em mineradores contínuos de superfície é muito inferior ao 

investimento em uma nova dragline Marion; 

- que a geologia da jazida de xisto possui todas as condições favoráveis para 

aplicação dos mineradores de superfície, 

- o melhor atendimento da mina de xisto – U210 ao processo por entregar pilhas 

de xisto de melhor qualidade e mais ricas em teores de óleo, que promovem maior 

estabilidade e rendimentos de produção de óleo pelo processo;  

O estudo conclui pela viabilidade técnica de lavra com uso de mineradores 

contínuos de superfície na mineração de xisto da SIX em São Mateus do Sul - Pr.  
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