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RESUMO 

 

 

Esta dissertação pretende testar a segurança operacional para vários cenários de 
produção para a mina de Cuiabá, mineração subterrânea de ouro no Brasil, localizada na 
região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Sabará, estado de Minas Gerais, 
levando em consideração os princípios e os conceitos de avaliação de riscos para 
ventilação de minas subterrâneas profundas. Vários cenários de produção aplicáveis aos 
ambientes laborais são avaliados por meio de uma abordagem de modelagem 
computacional, utilizando-se do Visual Ventsim™, software para simulação de 
ventilação de minas e projetos de ventilação. A intenção é testar a segurança 
operacional da mina para uma taxa de produção máxima hipotética advinda da análise 
de jazidas mineralizadas, comparada com o cenário atual de produção. As condições 
ambientais subterrâneas para garantir as condições adequadas para os trabalhadores das 
minas e os equipamentos são obedecem aos requisitos legais. Os modelos levam em 
conta redes complexas, usando condições ambientais locais, condutividade térmica, 
difusividade térmica e calor específico das rochas, as seções retas e dimensões, bem 
como sua resistência ao fluxo e ar. Os parâmetros foram obtidos por medição local ou 
com base em testes laboratoriais. Os modelos aplicados são calibrados contra medições 
e observações efetuadas in situ para se obter um modelo com uma aderência de 95%. Os 
modelos obtidos provaram estar totalmente integrados com a análise dos fluxos de 
ventilação, calor e contaminantes de ventilação. A partir do modelo calibrado foram 
desenvolvidos dois modelos sucessivos: o primeiro mantém a taxa de produção atual, e 
o segundo, uma taxa hipotética de produção máxima considerada para essa mina, porém 
ambos representam a lavra em profundidade. O critério utilizado para testar a segurança 
operacional da mina foi a simulação de um incêndio no ar de adução e a verificação dos 
efeitos das altas concentrações de fumaça ou gases tóxicos em uma situação de 
emergência. A simulação dinâmica de contaminantes é apresentada para um incêndio 
hipotético, bem como são apresentadas suas limitações e hipóteses simplificadoras. 
Finalmente, este estudo analisou os resultados dessas simulações e considera como um 
relevante apoio e contribuição para o planejamento e projeto de minas subterrâneas, 
objetivando obter a operação segura de minas profundas, seja no dia a dia, seja em 
situações de emergência. 
 
Palavras-chave: Ventilação de minas profundas. Análise de riscos. Modelagem 
computacional. Dissertação - Incêndio em minas subterrâneas. 
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ABSTRACT  

 

 

Various production scenarios applicable to the underground deep gold mining 
environments at the Cuiaba mine, Brazil, are evaluated by means of a computational 
modeling approach, within the Ventsim Visual™, ventilation software for mine 
ventilation simulation and design. The intension is to test the operational safety of the 
mine to a hypothetical maximum production rate coming from the analysis of 
mineralized orebodies, considering the current scenario of production. The underground 
environmental conditions to ensure suitable conditions for mine workers and equipment 
are determined using legal requirements. This dissertation intends is to test the 
operational safety for various production scenarios, against to the principles and 
concepts of risk assessment for mine ventilation in deep underground mines. The 
models take into account complex networks using local environmental conditions, 
thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat of the rocks, the airways 
sizes and shape as well their resistance. The parameters were obtained by local 
measurement or from laboratories tests. The applied models are calibrated against 
measurements and observations made in situ to obtain a model with an adherence of 
95%. The model provided tightly integrated utilities to analyze ventilation flows, heat 
and contaminants of mine ventilation. From this calibrated model were developed two 
successive models where the first maintains the same rate of current production and the 
second for a hypothetical rate of production considered maximum for this mine but 
these two representing the mining in depth. The criterion used to test the operational 
safety of the mine was to simulate a fire in down cast air paths and check what 
happening with high concentrations of smoke or gas as in an emergency situation. 
Dynamic contaminant simulation is presented for a hypothetical fire, as well as its 
limitations. This study analyzed the results of these simulations and considers their 
relevance as a contribution support for underground mines planning and design to the 
safe operation of deep mines, either in the day-to-day basis as well in emergency 
situations. 
 
Keywords: Ventilation of deep mines. Risk Assessment. Dissertation - Computational 
model. Fires in underground mines. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 A MINERAÇÃO E O CONTROLE DO AMBIENTE SUBTERRÂNEO 
 

A indústria da mineração brasileira vem obtendo importantes conquistas no que diz respeito 

ao incremento da produtividade, à melhoria da qualidade de processos e produtos e, 

notadamente, à proteção ambiental e ao trabalhador. Há pelo menos 55 minerais sendo 

explotados atualmente no Brasil, cada qual com uma dinâmica de mercado específica, 

singular (DNPM, 2007). De acordo com o Ministério das Minas e Energia, só em 2010 o 

faturamento da mineração no Brasil foi de US$ 150 bilhões, com peso de 25% nas 

exportações brasileiras. A indústria da mineração mantém o ritmo de elevar os investimentos 

no Brasil. Levantamento concluído pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2010) 

mostra que as mineradoras investirão US$ 64,8 bilhões no período de 2011 a 2015, um 

recorde.  

 

Ainda segundo o IBRAM, por meio desses investimentos e dos insumos básicos que produz, a 

mineração estimula ainda mais outros setores produtivos, além de gerar empregos, renda, 

tributos e, com suas exportações, divisas que atualmente são o carro-chefe do saldo positivo 

da balança comercial brasileira. É o setor da economia que planeja investir US$ 47 bilhões até 

2013 e produz 5,3% do PIB e responde por 52% do saldo comercial do País. 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) afirma que a indústria extrativa 

mineral foi a atividade produtiva que registrou o maior crescimento em 2010, e que, 

favorecida pela disparada dos preços das commodities, que inclui petróleo, gás e minérios, 

subiu 15,7% no ano passado — ritmo bem mais acelerado que o da alta de 7,5% do PIB. 

 

O atual governo estuda uma reforma do marco regulatório da mineração. O projeto de lei 

ainda não está fechado, mas pode incluir mudança na forma de cobrança dos royalties. Esse 

novo marco regulatório da mineração, conhecido por Plano Nacional de Mineração (PNM 

2030), lançado em fevereiro 2011, antevê investimentos de cerca de US$ 270 bilhões nos 

próximos 20 anos. 
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No cenário mundial, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro, no segundo trimestre de 

2011, com o aumento das incertezas sobre a economia, os bancos centrais de todos os países 

compraram 64,9 toneladas de ouro, 4,6 vezes mais que no mesmo período de 2010 (14,1 

toneladas), e vão continuar adquirindo o metal para compor as suas reservas.  

 

A mineração é uma atividade que é planejada e executada a longo prazo. A visão integrada de 

planejamento baseado nas informações e nos cenários sempre é uma das opções mais 

utilizadas na busca por excelência de processos industriais. Na mineração, esse desejo de 

visão integrada não é diferente, haja vista a grande quantidade de variáveis inerentes ao 

processo de extração de um bem mineral, que exigem grandes esforços de planejamento 

integrado. Hoje, por exemplo, já é possível saber com precisão quando será a exaustão de uma 

mina, antes mesmo do início da sua explotação. 

 

São três as modalidades de lavra mais frequentes: a céu aberto, subterrânea e por dissolução. 

A maior parte da produção mineral brasileira provém de lavras a céu aberto, e é pequena a 

quantidade de minas subterrâneas (CGEE, 2002). A explotação a céu aberto caracteriza-se 

pela remoção de grandes volumes de material com a utilização de maquinaria de alta 

capacidade, realiza-se normalmente por processo de bancadas descendentes com seções 

transversais troncocônicas. Há uma estreita relação entre a quantidade de material estéril 

manuseado e a quantidade de minério (CETEM, 2005).  

 

Segundo Germani (CGEE, 2002), a mineração a céu aberto gera um volume de estéril muito 

maior do que aquele desmontado pelo processamento por meio de técnicas de lavra 

subterrânea. Quando a relação estéril-minério atinge proporções que afetam os custos 

operacionais e se tornam antieconômicas, assim como associadas às restrições político-

ambientais que possam vir a restringir a lavra a céu aberto do depósito, pode ser justificado o 

aproveitamento do minério por métodos subterrâneos. Nesse caso o custo para se retirar o 

estéril fica maior do que se a mina fosse lavrada por método subterrâneo. Essa relação, 

chamada de limite de descapeamento, define a profundidade máxima que se pode lavrar a 

mina por métodos a céu aberto; consequentemente, define em que condição se torna mais 

econômica a lavra por métodos subterrâneos (ANON.1, 2010).  

 

Segundo Silva (2010), a lavra subterrânea passa a ser vantajosa quando o depósito atinge 

profundidades maiores, quando a relação estéril-minério é elevada, ou seja, é grande a 
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quantidade de material estéril a ser removido para alcançar o minério, as jazidas aflorantes 

vão se tornando escassas, e aumentam as restrições ambientais à lavra a céu aberto. 

 

Na explotação subterrânea, a relação estéril-minério é menor do que no método a céu aberto. 

Porém, nesses casos, emergem os desafios do controle da estabilidade das aberturas 

subterrâneas e da manutenção da qualidade da atmosfera subterrânea. Desde os primórdios da 

mineração subterrânea, a ventilação de áreas de lavra ou de áreas ocupadas pelo homem tem 

sido uma das principais preocupações. Curiosamente, em seu livro De Re-Mettalica, 

publicado em 1556, Georgius Agrícola dedicou um capítulo ao tema de ventilação. O 

desenvolvimento tecnológico de sistemas e equipamentos que favorecem as condições de 

ventilação em minas subterrâneas se deu principalmente a partir da segunda metade do século 

XIX. Como exemplo, pode-se citar a mina de St. John Del Rey Mining Company, localizada 

em Nova Lima (MG), que registrou a instalação de um conjunto de ventiladores centrífugos, 

de pás retas, movidos a vapor, já em 1890 (MMV, 1996).  

 

Atualmente percebem-se tendências na indústria da mineração que demonstram que as minas 

subterrâneas tendem a ser mais profundas, de acesso muito mais difícil, o que aumenta os 

risco do negócio. Por sua vez, as lavras em maiores profundidades exigem técnicas mais 

avançadas de mineração que propiciam o aumento de produtividade, em um esforço para 

alcançar margens satisfatórias de lucro. Inevitavelmente, a sofisticação dos métodos de lavra 

requer um aumento substancial da mecanização das atividades operacionais de lavra e 

desmonte. Assim, os veículos movidos a diesel são eleitos os preferidos por sua flexibilidade 

operacional e seu alto rendimento.  

 

Segundo Brake (2009), sem dúvida, um dos impactos mais profundos na ventilação das minas 

subterrâneas metalíferas nos últimos 100 anos foi a introdução de equipamentos a diesel. 

Porém, esses equipamentos introduziram novos riscos relacionados com os subprodutos de 

sua combustão em ambientes confinados, os quais podem tornar irrespirável a atmosfera no 

interior das minas ou mesmo danosa à saúde dos trabalhadores (EPA, 2000), caso os controles 

adequados não sejam levados em consideração.  

 

As empresas de mineração estão agora mais conscientes das pressões globais na manutenção 

do padrão de ventilação exigido pela legislação, bem como dos padrões internos da própria 

empresa. Esses padrões são obtidos através do dimensionamento e da implantação correta da 
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quantidade de ar necessária para a diluição dos subprodutos, bem como da aquisição dos 

veículos com os menores índices de emissão de elementos particulados e gases, e da 

implementação correta da ventilação que satisfaça os padrões de segurança e saúde 

estabelecidos pela legislação.  

 

As autoridades americanas, por meio de várias organizações de saúde (EPA, 2002; NIOSH, 

1988), têm alertado insistentemente no reconhecimento dos riscos potenciais à saúde dos 

trabalhadores associados com a exposição ao material particulado diesel na mineração 

subterrânea. O particulado diesel inclui a fuligem de diesel e aerossóis tais como as 

combinações de carbono orgânico, cinza, partículas sólidas resultantes da abrasão metálica, 

sulfatos e silicatos. A exposição a altas concentrações de material particulado diesel pode 

resultar em uma variedade de riscos e potenciais efeitos adversos à saúde. Ao material 

particulado diesel é creditado o possível efeito carcinogênico (IARC, 1989; NIOSH, 1988; 

EPA, 2002).  

 

Fica patente a necessidade inquestionável do aumento do fornecimento de ar de ventilação na 

quantidade e na qualidade adequadas. No passado, a avaliação e as análises das redes de 

ventilação eram restringidas pela enorme quantidade e complexidade de cálculos necessários 

para se determinar os parâmetros de controle.  

 

Com o advento de programas de simulação computacional, que requeriam a entrada de 

centenas de dados necessários para rodar a simulação de ventilação, não era incomum incorrer 

em erros, muitas vezes graves e, com isso, afetar não só a qualidade do ar devido a 

inadequações como também a parte econômica do empreendimento. Isso quase sempre levava 

à ventilação deficiente ou à necessidade de correções e adaptações de porte durante a vida do 

empreendimento. 

 

Outro fator relevante é a crescente demanda para simular os vários cenários possíveis das 

condições de ventilação, utilizando-se métodos de mineração mais eficientes, que propiciem 

maior retorno dos investimentos, em um tempo mais curto, sem afetar a qualidade do 

ambiente subterrâneo, seja em condições normais de operação, seja em condições de 

emergências. Isso requer o planejamento de rotas de fugas, em que as pessoas ali presentes 

possam ser retiradas de forma ordenada e segura. Cada tipo de mina tem diferentes exigências 

de ventilação em termos de seu plano de lavra, layout, exigências legais e demandas de 
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produção ao longo de sua vida útil. Esses estudos de cenários permitem prever com alto grau 

de precisão e com uma antecedência satisfatória as demandas práticas. 

 

Os sistemas de ventilação de uma mina devem ser atualizados, redimensionados à medida que 

mudam as condições operacionais inicialmente consideradas. É o que ocorre com a mina 

Cuiabá, objeto desta dissertação, que foi originalmente projetada para atingir 800 m de 

profundidade e hoje opera a 1.050 m, prevendo-se que a sua vida útil se prolongue até atingir 

1.400 m de profundidade.  

 

Segundo uma estimativa baseada em estudos geológicos recentes, essa mina tem potencial 

para produzir até a profundidade de 2.100 m abaixo da superfície. Um fato relevante é que sua 

taxa de produção anual vem subindo ano a ano. Requereu-se para essas condições, 

obviamente, um redimensionamento dos sistemas de ventilação, uma vez que houve 

mudanças na demanda de ar. As primeiras mudanças foram obtidas primeiro mediante 

melhorias operacionais, depois com a mecanização e finalmente com a introdução de turnos 

contínuos de trabalho, todas com consequente aumento de produção e produtividade, 

resultando na necessidade sistemática de atualizar a vazão de ar global da mina, 

compatibilizando-a com as necessidades operacionais. 

 

Karoly (2009) relata três desafios que afetam as operações em minas subterrâneas metalíferas 

e que são particularmente aplicáveis em sua totalidade às minas brasileiras. Primeiro, as minas 

estão se tornando cada vez mais profundas; segundo, elas estão cada vez mais mecanizadas; 

terceiro, os requisitos legais estão se tornando cada vez mais exigentes.  

 

Do ponto de vista de ventilação, os efeitos principais da profundidade são o aumento do calor 

e a umidade, que levam as pessoas a concentrar sua atenção e a se tornar menos conscientes 

dos sinais visuais ao seu redor. Essas reduções levam eventualmente a um ponto em que o 

déficit de atenção é tal que compromete a segurança e a saúde dos trabalhadores com o 

aumento do potencial para acidentes graves.  

 

Os primeiros relatos de consequências graves do calor excessivo foram relatados nas minas da 

África do Sul em 1924 (STEWART, 1980). Esses fatores se mostram em variados graus 

dependendo da profundidade da mina explotada e do grau de sua mecanização. Minas pouco 
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mecanizadas demandam maior esforço físico e apresentam maior exposição aos fatores de 

riscos; consequentemente, são mais propensas a acidentes.  

 

Comprovadas as reservas em profundidade, existe a preocupação da mina com a 

operacionalidade do método de lavra e o posterior transporte do minério e estéril gerados, que 

exigem controles condizentes das condições ambientais. Os controles por excelência em 

minas subterrâneas são obtidos via ventilação adequada, que por sua vez é provida por 

ventiladores acionados por energia elétrica.  

 

O aumento sistemático da demanda bem como dos custos de energia e a necessidade de 

planejar uma mina não só a curto prazo, mas também para a vida útil, bem como limitações de 

sua disponibilidade imediata requerem minas progressivamente mais profundas. Assim, 

demandam técnicas modernas e ferramentas adequadas para o dimensionamento dos sistemas 

de ventilação, que ofereçam confiabilidade e rapidez de análise. Isso permite estudar os vários 

cenários tanto nas situações cotidianas quanto para cenários acidentais.  

 

Dada a complexidade das análises necessárias, justifica-se o emprego de ferramentas 

computacionais no planejamento de minas subterrâneas, o uso de aplicativos capazes de 

calcular com precisão adequada as condições termodinâmicas do ar e predizer as temperaturas 

reinantes, as concentrações potencialmente perigosas de gases nos postos de trabalho, 

permitindo propor as melhores soluções para manutenção das condições ambientais ótimas 

seja através do uso de refrigeração, seja através do volume adequado de ventilação. 

 

 

1.2 Condicionantes da engenharia ambiental subterrânea 

 

O ar que circula nas galerias das minas subterrâneas sofre modificações relativas na sua 

composição química e física. Quando flui descendentemente em uma escavação de mina, o ar 

gera um aumento de pressão devido a seu próprio peso, e isso causa um aumento de 

temperatura correspondente a aproximadamente 1°C para cada cem metros na vertical.  

 

Esse efeito termodinâmico provoca a diminuição da capacidade do ar em seu efeito de 

resfriamento (MVS1, 1982). Além disso, o ar de ventilação incorpora gases, vapores, poeira e 

umidade resultantes das diversas atividades executadas. E, por ser um fluído compressível, 
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sofre modificações significativas em sua densidade. Essa variação na sua composição 

química, na sua densidade e na sua temperatura demanda metodologias e ferramentas 

adequadas de controle das condições reinantes e são essenciais para se calcular as demandas 

futuras, à medida que a mina se aprofunda.  

 

A energia necessária para movimentar a massa de ar requerida em subsolo é linearmente 

dependente das distâncias percorridas (HOWES; STOCKHAUS, 2002) e, durante a sua 

movimentação, à custa da pressão total do sistema de ventilação, seja por atrito com a 

superfície interna das galerias (chamadas perdas Hf), seja por turbulência decorrente de 

mudanças de direção em curvas, alargamentos e estreitamentos das galerias (chamadas perdas 

Hx). Segundo Howes (2002) cerca de 90% das perdas de carga ocorrem nos caminhos 

principais e de retorno da ventilação. Até o advento dos computadores, esses cálculos eram 

feitos manualmente e eram mais uma arte que uma ciência baseando-se fortemente na 

experiência do responsável pelo planejamento da mina.  

 

A alta mecanização das minas oriunda dos modernos métodos de mineração, além do calor 

gerado, introduziu enormes volumes de gases. Para se ter uma ideia do aumento do consumo 

de diesel em subsolo, a mina Cuiabá registrou um aumento crescente no consumo, ou seja, em 

2006 consumiu 1,67 milhões de litros para 1,98 milhões de litros de diesel em 2010, 

representando um aumento de 16% em quatro anos. A tendência média de 4% por ano vem se 

mostrando constante no passado recente. 

 

Uma tarefa crítica para a equipe responsável pelo planejamento de ventilação é determinar a 

quantidade de ar exigida para baixar a concentração de material particulado diesel até os 

limites permitidos, quando uma dada frota de equipamentos estiver em operação. 

Proporcionar um projeto adequado do sistema de ventilação da mina, que leve em 

consideração os equipamentos com as menores taxas de emissão, é a estratégia mais eficaz 

para reduzir essas concentrações. Porém, na maioria dos casos, não é possível trocar a frota 

existente por outra menos poluente devido aos altos custos envolvidos.  

 

O uso generalizado de óleo diesel nas minas subterrâneas determina que os principais 

aplicativos usados no dimensionamento de circuitos de ventilação incorporem algoritmos seja 

para os cálculos de calor latente e calor sensível, seja para a simulação dos caminhos de 

ventilação as concentrações de material particulado diesel, poeira ou gases de maneira a 
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manter os limites de tolerância legais. Isso torna possível também antecipar condições de 

emergências e, consequentemente providenciar medidas mitigadoras.  

 

Já o aumento da profundidade concomitante com o aumento dos volumes de ar circulante 

provoca o aumento inevitável das perdas de ar no circuito. Segundo O’Neil et al. (1991), as 

perdas de ar são o maior fator de ineficiência nos sistemas de distribuição de ar de uma mina. 

O pior e o mais provável local onde tais perdas ocorrem são as instalações ou imediações dos 

ventiladores principais. O’Neil et al. (1991) referem ainda que essas perdas agem como um 

circuito paralelo de alta resistência com o circuito de ventilação principal desviando 

quantidades significativas de ar fresco diretamente para o retorno sem que o ar passe pelas 

frentes em serviço, onde ele é necessário. As perdas de ar podem ser minimizadas com o 

planejamento adequado dos sistemas de ventilação e do uso judicioso de aplicativos 

computacionais que permitem otimizar os constituintes do sistema de ventilação. 

 

Nas minas subterrâneas os trabalhos em profundidade ficam mais quentes, devido 

principalmente ao aumento da temperatura da rocha virgem com a profundidade, os impactos 

da autocompressão, bem como o calor liberado pelo maquinário utilizado. As fontes de calor 

em uma mina podem ser divididas em dois grupos distintos: o primeiro inclui as fontes que 

dependem do local geográfico da mina e, por conseguinte do extrato rochoso, e o segundo 

compreende fontes derivadas das atividades humanas.  

 

Do ponto de vista da engenharia, a determinação da quantidade de calor transmitida na 

unidade de tempo para um gradiente de temperatura especificado é um problema-chave 

(VALENTE, 2005). A taxa pela qual a energia é transferida da rocha para o ar é função da 

diferença de temperatura entre a superfície da rocha e a massa de ar, da rugosidade da 

superfície, da velocidade do ar, da porcentagem da superfície da rocha que está molhada e da 

pressão de vapor do ar de ventilação. A temperatura da rocha é função do gradiente térmico, 

da difusividade da rocha e do tempo de exposição (HALL, 1981).  

 

A estimativa da carga térmica em minas profundas é o primeiro passo para atingir o objetivo 

de estimar taxas adequadas de vazão de ar e as necessidades de refrigeração em função dos 

parâmetros de conforto térmico. A carga térmica de uma dada mina é função da sua 

localização, dos equipamentos operacionais em funcionamento e dos demais processos 

geradores de calor que ocorrem no local (TUCK, 2008).  
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No contexto de explotação de bens minerais por lavra subterrânea de minas profundas, a 

presente dissertação mostra a importância do planejamento cuidadoso de sistemas de 

ventilação através da execução da modelagem computacional de sistemas de ventilação 

correspondentes, seja em condições normais, seja em condições de emergências, em 

consonância com a responsabilidade institucional e social da preservação da saúde e 

segurança daqueles que trabalham em tais ambientes. 

 

 

1.3 MODELAGEM COMPUTACIONAL DOS AMBIENTES 
SUBTERRÂNEOS 
 

O calor fornecido pelo extrato rochoso e pelos diversos equipamentos utilizados nas 

operações mineiras subterrâneas produzem um aumento de temperatura, umidade e conteúdo 

de calor do ar. As metodologias computacionais tradicionais proporcionam análises para 

fluídos incompressíveis. Brake (2009) pontua que os resultados das simulações, para ser 

satisfatórios sob o ponto de vista prático, não devem conter erros acima de 5%. No entanto, a 

maioria dos pacotes de simulação de redes não prevê alterações na densidade do ar e, segundo 

o autor, a extensão vertical dessas redes não poderia abranger minas acima de 500 m de 

profundidade. Com efeito, a partir dessa profundidade, isso torna esses aplicativos baseados 

em fluídos incompressíveis inadequados para simular minas profundas, sob pena de introduzir 

erros substanciais na estimativa do volume de ar necessário e nas condições de operações, 

pois essas alterações causadas pelo calor exigem a aplicação da termodinâmica do ar úmido 

na solução das malhas de ventilação.  

 

Nesta dissertação aplicam-se princípios da termodinâmica do ar úmido, mecânica dos fluidos 

e transmissão de calor para realizar as modelagens termodinâmicas completas de forma a 

predizer as condições ambientais e determinar a quantidade de refrigeração necessária para se 

operar uma mina subterrânea profunda em condições propícias ao trabalho humano. Hoje, 

para garantir a manutenção da qualidade do ar e a segurança operacional em minas 

subterrâneas, torna-se imprescindível utilizar análise e ferramentas de modelagem 

computacional de circuitos de ventilação, através dos quais é possível predizer, por exemplo, 

a umidade relativa em ambientes subterrâneos, velocidade e concentração de fumaça, a 
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concentração provável de partículas diesel e a localização de pontos de recirculação do ar que 

reduzem a qualidade da atmosfera e contribuem para a concentração de gases tóxicos. 

Segundo Brake (2009), a avaliação de riscos é parte absolutamente crítica do papel de 

qualquer equipe de planejamento de ventilação de mina. 

 

A capacidade de importar e exportar dados dos aplicativos computacionais de ventilação mais 

comuns no planejamento de minas, a possibilidade de simulação da termodinâmica completa 

do ar úmido, simulação financeira das alternativas para analisar custos de ventilação baseados 

nos custos de mina, na energia consumida e no tempo de vida necessário do conduto 

propiciaram aos projetistas de ventilação uma ferramenta moderna e ágil capaz de não só 

dimensionar a ventilação das minas mas também de acompanhar a implementação desses 

projetos no curto e médio prazos e, assim, garantir a segurança e o cumprimento das normas 

de higiene.  

 

Embora o propósito da avaliação de riscos seja em grande parte identificar, quantificar 

(priorizar) e depois gerenciar os riscos em uma organização, as minas passam por diversas 

fases, seja de produção e desenvolvimento e devem ser providas de todos os recursos para 

manter as condições ambientais nestas fases. Dentre todos os controles exigidos para este 

controle de risco destacamos os sistemas de ventilação, por excelência. Porém, o projeto de 

um sistema de ventilação principal para controle ambiental em minas subterrâneas é um 

processo muito complexo com muitas características interagindo simultaneamente para serem 

desenhados, dimensionados e controlados manualmente. Para assegurar as boas práticas no 

projeto de ventilação demanda a fase estudo, devem ser estabelecidos os requisitos do projeto 

os quais não devem ser tratados isoladamente para não causar perdas ou gastos elevados 

durante o ciclo de vida da mina (HARDCASTLE; MCKINNON, 2010). Essa fase requer a 

definição das vazões periódicas para atender as fases de desenvolvimento primário, 

desenvolvimento secundário e as diversas fases da lavra, considerando-se também taxas de 

produção anual respectivas, as quais terão que cumprir os requisitos corporativos. 

 

Lambrecht (1982) recorda que a primeira etapa em um processo de otimização de mina é 

estabelecer as funções de custos. A segunda etapa é aplicar os métodos de avaliações 

financeiras às funções de custos e estabelecer o que ele chama de “tamanhos ótimos”. A 

terceira etapa é tomar as decisões técnico-econômicas para a implementação dos sistemas 

apropriados levando em consideração os dados obtidos. Em outras palavras, o uso sábio do 
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capital disponível é essencial ao sucesso do negócio. Os cálculos para determinar os custos 

ótimos de escavação de galerias de ventilação em relação à vida útil do empreendimento, dos 

custos de energia e das taxas de retorno de capital, por exemplo, devem ser estabelecidos com 

precisão para cada de escavação distinta, a fim de evitar comparação entre condicionantes 

distintas. As ferramentas computacionais existentes em vários aplicativos tornam-se 

indispensáveis quando as escavações representam uma parcela econômica importante e ditam 

as possibilidades de expansões futuras. 

 

É fato que as operações de lavra e desenvolvimento em minas subterrâneas apresentam fatores 

de riscos operacionais adversos. Atualmente a indústria da mineração opera em um contexto 

de exigências legais cada vez mais restritivas e de medidas reguladoras dos encargos e 

responsabilidades técnicas, econômicas, ambientais e sociais. Em minas subterrâneas os riscos 

associados a ambientes nocivos não se devem exclusivamente à falta ou deficiência de 

ventilação, mas também aos incêndios, mormente nas minas modernas onde prevalece o uso 

intensivo de equipamentos diesel. Para analisar os vários cenários acidentais de contaminação 

do ar em tais ambientes e posicionar corretamente as câmaras de refúgio ou células de 

sobrevivência, é necessário utilizar aplicativos computacionais capazes de simular e inferir a 

dispersão dos gases e da fumaça produzidos por tais eventos.  

 

Para satisfazer determinados regulamentos legais tais como o disposto no artigo 22.28 da 

Norma Regulamentadora 22 (2000) referente à proteção contra incêndios e explosões 

acidentais, é necessário que os responsáveis pela mina determinem o potencial de incêndios e 

explosões acidentais no subsolo, bem como os impactos nas pessoas ali presentes e no sistema 

de ventilação da mina. Na prática, reduzir a zero a exposição ao risco nem sempre é possível, 

por isso aplica-se a “hierarquia de controle”. Hierarquia de controle refere-se à gama de 

opções viáveis para a gestão do risco para a saúde e segurança das pessoas. Essa hierarquia 

normalmente varia ao longo dos seguintes controles: eliminação do risco ou do fator de risco, 

a substituição por um fator menos prejudicial; redefinição do projeto; controles de engenharia; 

segregação do fator de risco e pessoas no local de trabalho, capacitação das pessoas e o 

emprego de práticas de trabalho seguro; reformulação dos sistemas de trabalho e do uso de 

equipamentos de proteção individual, ou uma combinação destes.  

 

Considerando-se que, em termos de engenharia ambiental subterrânea, incêndios e explosões 

são os maiores riscos, essa avaliação deve ser empreendida desde a fase de projeto. Ambos, 
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incêndios e explosões acidentais, devem ser considerados, pois incêndios podem surgir como 

resultado de uma explosão, ou vice-versa (HSL, 2002). Hoje há uma compreensão científica 

melhor dos riscos de incêndio dentro da comunidade mineira. Os modos de minimizar o 

surgimento de incêndios e limitar suas consequências, caso ocorram, são atribuídos 

principalmente a um projeto cuidadoso no uso e na melhoria dos materiais resistentes a 

incêndios, nos melhores sistemas de detecção, sistemas de supressão e a uma mão de obra 

mais qualificada (CONTI, 2002). 

 

Nas minas mais complexas, o conhecimento profundo do sistema de ventilação e da 

geometria da mina não é suficiente para se tomar decisões corretas, na hora certa. A pessoa a 

cargo dessas decisões deve decidir se houve alguma mudança significativa na ventilação e o 

que fazer em seguida. Um sistema de ventilação bem planejado estabelece o método de 

escape e evacuação para as pessoas presentes em subsolo. Nesse ponto é que os resultados das 

simulações previamente realizadas se tornam essenciais para a tomada de decisões corretas. 

Na previsão de desempenho de sistemas de ventilação através do uso de modelos, tem-se 

extensivamente utilizado a simulação computacional, como forma de descrever a direção e o 

sentido dos fluxos de ar (HARTMAN et al., 1991; HALL, 1981).  

 

Nesta dissertação, o modelo de ventilação considera os fatores limitativos para o trabalho 

seguro. Fator limitativo é o termo adotado para designar, entre as condições do meio, aquela 

que é essencial às suas funções específicas. Em ventilação, os fatores limitativos são a 

temperatura, a umidade e agitação do ar, o teor de oxigênio e de gases tóxicos (BOTELHO, 

1976). 

 

 

1.4 Enquadramento do problema em estudo  

 

A crise financeira mundial que se arrasta provocou a valorização do ouro como um ativo 

seguro de investimento. As atividades de lavra da mina Cuiabá, foco desta dissertação, 

encontram-se atualmente concentradas entre os níveis 9 e 14, e a produção total média em 

2010 foi de 3600 toneladas/dia (tpd). No entanto, vem experimentando ao longo do tempo 

uma curva de produção crescente resultante da mecanização das operações, do ganho de 

produtividade e do planejamento contínuo das várias atividades produtivas. Questões como 

equipes de trabalho, segurança das pessoas, métodos de lavra, contribuição dos veios estreitos 
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na produção, dispersão das áreas de lavra da mina, estabilidade dos maciços, técnicas de 

enchimentos dos realces, infraestrutura de manutenção, de ventilação/refrigeração, bem como 

o transporte horizontal e vertical no subsolo e custos operacionais apresentam um maior 

desafio em futuro breve.  

 

As condições ambientais potencialmente adversas devido ao uso intensivo de equipamentos a 

diesel e das profundidades em que os trabalhos estão sendo previstos nas operações 

subterrâneas da mina, situada no quadrilátero ferrífero, levam-nos à problemática em pauta. 

Valor número um da AngloGold Ashanti, a Segurança do Trabalho, norteia as atividades da 

Empresa onde quer que esteja atuando. A cada ano são implementadas melhorias, 

acompanhando as práticas internacionalmente reconhecidas para eliminar, minimizar ou 

controlar os riscos relacionados ao trabalho. Auditorias periódicas verificam a conformidade 

da prática sugerida com a efetivamente realizada.  

 

Vislumbra-se no trabalho aqui apresentado o estudo conceitual para verificar a possibilidade 

de se operar a mina na capacidade “máxima maximorum” de 4.700 tpd mantendo-se os níveis 

de segurança e condições ambientais dentro dos preceitos legais.  

 

Comprovando-se as reservas em profundidade, existe a preocupação com a operacionalidade 

do atual método de transporte do minério e estéril, realizado por meio de caminhões diesel de 

30 toneladas capacidade. Ao atingir o nível 24 (1.400 metros abaixo da superfície), serão 

necessários, pelo menos, 32 caminhões que operarão em condições ambientais bastantes 

adversas devido à necessidade de vencer longos trechos em rampa, ao calor emanado pelo uso 

de motores de combustão diesel e ao calor emanado pela rocha virgem. 

 

Na capa superficial de 15 m (HARTMAN, 1991) ou de 20 m a 30 m de profundidade, 

segundo MVS1 (1982), a temperatura de um maciço rochoso varia ao longo do ano e em 

relação à mudança da temperatura do ar na superfície. Depois dessa capa superficial, térmica 

relativamente neutra, a temperatura do maciço rochoso aumenta gradualmente consoante o 

aumento da profundidade. Esse gradiente geotérmico pode variar de 10° C/km até 60° C/km. 

(HALL, 1980), dependendo do ambiente geomorfológico, geotécnico, petrográfico e 

estrutural do maciço rochoso.  
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Na década de 1970 foram realizadas medições de temperatura da rocha na região de Nova 

Lima, localizada no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, pelos professores Ícaro Vitorello, 

da Universidade de Michigan e V. M. Hamza, do Instituto Astronômico e Geofísico da 

Universidade de São Paulo (HANZA et al., 1976). O objetivo foi a determinação do gradiente 

térmico na mina Grande, de propriedade do grupo que controla as minas objeto desta 

dissertação. Os resultados mostraram que a temperatura da rocha virgem na profundidade de 

2.200 m abaixo da superfície era de 55°C.  

 

Consequentemente, a mina havia atingido uma profundidade onde o ar de ventilação, em vez 

de dissipar o calor para ajudar o corpo humano a atingir o equilíbrio térmico, atuava como 

fonte de calor. É sabido que a exposição não controlada ao calor induz a erros de percepção e 

raciocínio, o que pode desencadear acidentes. Como medida mitigadora, a então Mineração 

Morro Velho, operadora da mina, projetou e instalou em 1920 a primeira planta de 

refrigeração do mundo em minas subterrâneas (GEBLER, 1980).  

 

A mina Cuiabá, objeto desta dissertação, apresenta valores de gradiente térmico compatíveis 

com aqueles medidos na mina Grande, porém as características termodinâmicas das rochas 

nas respectivas minas são distintas, embora a mina Cuiabá esteja somente a 16 km da mina 

Grande. Segundo Hartman (1991), a taxa pela qual a energia é transferida da rocha para o ar é 

função da diferença de temperatura entre a superfície da rocha e a massa de ar; da rugosidade 

da superfície; da velocidade do ar; da porcentagem da superfície da rocha que está molhada; e 

da pressão de vapor do ar de ventilação. A temperatura da rocha é função do gradiente 

térmico, da difusividade da rocha e do tempo de exposição (HALL, 1980). Testes para 

determinação das propriedades térmicas das rochas da mina Cuiabá, efetuados por laboratório 

especializado da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul (WITS, 2006), 

demonstraram que os valores de condutividade do minério da mina Cuiabá são cerca de 20% 

acima daqueles registrados para o minério da mina Grande. Levando-se em consideração a 

“profundidade crítica”, definida como a profundidade na qual o ar por si mesmo, uma vez 

enviado para subsolo, é mais quente do que as condições aceitas de temperatura nos locais de 

trabalho (BRAKE et al., 1998), as temperaturas críticas na mina Cuiabá ocorrerão muito mais 

cedo do que se previu inicialmente. Simulações computacionais utilizando parâmetros 

característicos do ambiente em pauta poderão demonstrar com antecipação quando e com que 

intensidade tais condições críticas ocorreriam.  
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Assumindo que a produção da mina Cuiabá pode aumentar, esse cenário exigirá 

definitivamente a mudança do atual sistema de transporte. Um aumento de produção requer, 

consequentemente, um aumento proporcional na taxa de desenvolvimento primário e 

secundário, assim como um aumento significativo na frota diesel, implicando o aumento no 

consumo de diesel. O uso de combustível diesel impacta a ventilação em três aspectos 

básicos: o primeiro relaciona-se com a emissão de gases e material particulado; o segundo 

como uma importante fonte de calor; e o terceiro como fator de risco de incêndios. As 

limitações e as condições mencionadas constituem um conjunto de problemas que necessitam 

soluções. Esta dissertação, que propõe o uso de metodologias de simulação de circuitos de 

ventilação, vai ao encontro de soluções plausíveis e eficazes para se obter um ambiente seguro 

e saudável para o trabalho em minas profundas. 

 

Através da modelagem computacional dos sistemas de ventilação de uma mina, torna-se 

possível determinar com precisão a “profundidade crítica”, as necessidades de refrigeração, 

além de quando e onde deverão ser implementadas tais medidas mitigadoras. Para analisar 

procedimentos de emergência apropriados, bem como locar câmaras de refúgio e rotas de 

fugas, a aplicação da modelagem de incêndios no desenvolvimento do sistema de ventilação 

torna-se imprescindível, dado que contribui, substancialmente, para a definição da segurança 

de uma mina. Para assegurar que os requisitos legais de ventilação em todas as fases da mina 

serão atendidos e que os diversos cenários acidentais relacionados com incêndios em subsolo 

serão mitigados, todos os cenários plausíveis de incêndios serão objeto de modelagem. Os 

modelos computacionais do sistema de ventilação permitirão antecipar as concentrações e as 

cargas térmicas devido ao uso de diesel, por exemplo, além de determinar as ações 

mitigadoras para os fatores de riscos edificados. 

 

 

1.5 DOMÍNIO DA PESQUISA 
 

Conforme mencionado anteriormente, a área de pesquisa foi gestão de riscos em ventilação de 

minas subterrâneas e o local escolhido para aplicação da metodologia foi a mina Cuiabá.  

 

A mina Cuiabá é subterrânea, é lavrada há 24 anos e tem vida útil estimada para até 2026, 

levando-se em conta o atual conhecimento de reserva e recursos. Atualmente 830 pessoas 
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trabalham ali. A mina já atingiu mais de mil metros de profundidade e apresenta importantes 

desafios de mecânica de rochas e ventilação. Sua produção é de 1,25 milhões de 

toneladas/ano de minério e 295 mil onças/ano de ouro. 

 

A mina localiza-se na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Sabará, estado de 

Minas Gerais. Na mina Cuiabá é produzido 1,3 milhão de toneladas de minério por ano, para 

uma produção de 290 mil onças de ouro (9,6 toneladas por ano) (SUSTENTABILIDADE, 

BRASIL 2010). 

 

 

1.6 OBJETIVOS  
 

Esta dissertação pretende determinar, por meio de modelagem computacional, o circuito de 

ventilação ótimo para a mina Cuiabá para uma produção hipotética de 4.700 tpd. Para tanto, 

avaliará a compatibilidade da atual infraestrutura de ventilação, incluindo avaliação dos 

caminhos de adução e retorno, avaliando o sistema de ventilação principal e a capacidade de 

refrigeração correntemente instalada. A mina Cuiabá é caracterizada pelo alto gradiente 

térmico em relação às minas vizinhas, associada a um alto grau de mecanização, com uso 

intensivo de equipamentos a diesel, cujas consequências serão avaliadas. 

 

O estudo aqui apresentado pretende dimensionar a infraestrutura de ventilação e a 

refrigeração necessária para uma taxa de produção considerada máxima para este tipo de 

jazimento. Na sequência, pretende-se determinar a necessidade de ventilação e refrigeração 

para cada cenário de produção à medida que a mina avança suas operações para níveis mais 

profundos, a fim de proporcionar ambientes de trabalho adequados até a profundidade 

máxima esperada de 1.400 m de profundidade. 

 

Especificamente, incluem-se no âmbito deste trabalho as simulações de sistemas de ventilação 

da mina Cuiabá, abordando os seguintes temas: 

 

 Modelagem de volume, pressão e vazão de ar na seleção de ventiladores principais e os 

custos de energia; 
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 Modelagem da capacidade de refrigeração ótima da mina em todas as suas fases, 

simulando condições de emissão de calor e da umidade reinante; 

 Simulação dos contaminantes do ar para avaliar o risco ambiental em lavra subterrânea; 

 Proposição de melhorias para a definição, descrição e avaliação das opções de desenho de 

caminhos de ventilação, levando-se em conta a vida útil da mina;  

 Avaliação das condições ambientais nos espaços de escavações subterrâneas modeladas;  

 Tendo em conta as necessidades operacionais, realizar a verificação das condições 

ambientais em uma mina subterrânea metalífera como um todo, conferindo o nível de 

aderência aos requisitos regulamentares, os quais pretendem proporcionar condições de 

conforto e saúde para o trabalho eficaz; 

 Integração do planejamento de mina com o planejamento das condições ambientais no 

subsolo através da modelagem da ventilação; 

 Planejamento dos planos de emergência de salvamento e resgate através de modelagem de 

cenários de incêndios plausíveis; 

 Em última análise, esta dissertação pretende contribuir para a consolidação da técnica de 

simulação computacional de circuitos de ventilação como uma ferramenta útil à análise e 

ao gerenciamento desses sistemas, seja em condições operacionais do dia a dia, seja em 

condições de emergências em que a qualidade e a quantidade do ar utilizável se apresenta 

subitamente inadequado. 

 

 

1.7 Metodologia 

 

Tendo em vista o problema e os objetivos desta dissertação, ficou evidente que o uso de 

aplicativos dedicados para modelagem computacional de sistemas de ventilação é essencial 

em mineração. Esses aplicativos requerem modelos representativos das características físicas 

da malha de ventilação a ser simulada, (por exemplo, seção reta, comprimento, fator de 

atrito), bem como as várias características termodinâmicas dos ambientes, tais como, 

temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo seco, pressão barométrica, temperatura da 

rocha virgem, gradiente geotérmico, tipo de rocha, taxa de umidade das galerias e poços, 

difusividade da rocha e calor específico.  
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Os modelos aqui estudados consideram essa interação multivariável e, para além desses 

dados, foi necessário estipular as temperaturas da rocha virgem na profundidade de análise, a 

taxa de produção, a taxa de avançamento do desenvolvimento, o tipo e a utilização do 

maquinário operacional, o volume de água utilizado para perfuração e outros fins 

operacionais. Os modelos foram criados a partir de informações obtidas de ambientes reais, 

após coleta sistemática de dados e identificação de parâmetros ambientais, com o propósito de 

caracterizar a representativamente do ambiente físico e operacional a ser modelado. 

Objetivamente, as análises resultantes buscam melhorias significativas nos projetos e na 

operação de sistemas de ventilação, concomitantemente com redução de custos operacionais e 

melhoria da qualidade do ambiente de trabalho em minas subterrâneas operacionais 

estudadas. 

 

De forma metódica e sistemática, compilaram-se as informações abaixo indicadas para 

conduzir as respectivas análises:  

 Pesquisa bibliográfica referente ao estudo em foco, avaliando-se o conhecimento do 

estado da arte em modelagem de ventilação e refrigeração em minas subterrâneas;  

 Levantamento dos estudos de ventilação e refrigeração prévios, bem como dos modelos 

referentes à mina Cuiabá, com o objetivo de enquadrar de forma realista o estudo em 

questão; 

 Visitas técnicas programadas ao subsolo da mina em estudo e ao subsolo de ambientes 

similares, locais e no exterior; 

 Preparação de modelos e modelagem de ambientes de ventilação da mina em análise, 

tendo em conta os requisitos legais e regulamentares; 

 Revisão do modelo segundo os critérios vários, tais como, temperatura e velocidade do ar, 

material particulado diesel, volume de ar devido a equipamentos diesel, e cenários 

acidentais; 

 Calibragem dos modelos preliminares até reportarem condições similares às observadas 

(por exemplo, coincidência de representação das vazões de ar) e rodagem de modelos 

finais calibrados, para obtenção de resultados quantitativos e qualitativos avaliados; 

 Análise e interpretação de resultados;  

 Compilação das conclusões, identificação de deficiências e apresentações de discrepâncias 

significativas e de novos desafios. 
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1.8 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação constitui-se de um único volume subdividido em seis capítulos. O primeiro 

capítulo é a introdução, e seguem-se quatro outros que tratam do desenvolvimento do tema 

principal abordado; para finalizar, um capítulo com as conclusões e as sugestões de pesquisas 

complementares. Segue-se uma breve descrição dos assuntos expostos em cada um destes 

capítulos.  

 

O capítulo 1 — Introdução — contextualiza a previsão das condições prevalentes em subsolo 

decorrentes da complexidade das relações que governam o ar úmido e a predição de 

temperatura em subsolo, levando-se em conta os dispositivos legais; estabelece as 

considerações iniciais do tema abordado; relaciona os problemas das condições ambientais, de 

segurança e de custos de lavra subterrânea em minas subterrâneas profundas; apresenta 

argumentos a favor do uso da modelagem computacional para análise de circuitos de 

ventilação.  

 

O capítulo 2 — Critérios de ventilação e refrigeração em minas subterrâneas — desenvolve a 

revisão de literatura sobre as preocupações primárias de um projeto de ventilação de minas 

subterrâneas relacionadas com as exigências legais e técnicas do volume de ar circulante e 

sobre as ferramentas computacionais mais utilizadas em modelagem de minas além de uma 

descrição da limitação de cada aplicativo nas diversas fases de modelagem computacional em 

minas, incluindo as principais limitações dos aplicativos para minas rasas e profundas, 

inerente aos softwares VNETPC, MFIRE, VUMA e VENTSIM. Descreve o aplicativo 

utilizado na modelagem e as técnicas necessárias para se modelar uma mina subterrânea 

profunda mantendo-se uma faixa de erro máxima aceitável de 5 %, levando-se em conta os 

dispositivos legais e regulamentares, a representação física da mina oriunda do planejamento 

e as condições ambientais assumidas.  

 

O capítulo 3 — Caracterização da mina Cuiabá para fins de modelagem — situa o leitor no 

ambiente da mina Cuiabá, foco desta dissertação e relaciona as atividades de mineração no 

momento presente e as principais características da mina, tais como os parâmetros 

termodinâmicos das rochas, os aspectos aerodinâmicos dos túneis e poços e os aspectos 

operacionais. Os aspectos operacionais retratam a frota diesel proposta, o método de lavra 
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utilizado, consumo e utilização de óleo diesel, condicionantes ambientais e os resultados do 

monitoramento ambiental da mina.  

 

O capítulo 4 — Modelagem computacional do circuito de ventilação da mina Cuiabá — 

apresenta o modelo calibrado para um caso básico definido como dezembro de 2010 e uma 

produção de 3.600 tpd assim como a frota diesel necessária para atender a essa produção, 

objetivando servir de parâmetro para o cenário hipotético de produção estipulada em 4.700 

tpd; o significado e a abrangência da modelagem da ventilação para as operações normais e 

em condições de emergência. Para fins de comparação, foram modelados dois cenários a 

partir do modelo calibrado. O primeiro modelo refere-se à taxa de produção atualmente 

praticada de 3.600 tpd, porém à profundidade prevista para 2018. O segundo modelo, o do 

caso hipotético, refere-se a uma taxa de produção de 4.700 tpd, mesmo ano, onde o modelo 

calibrado é alimentado com os parâmetros operacionais previstos para se atingir as metas de 

produção estabelecidas.  

 

O capítulo 5 — Análise dos resultados — mostra os resultados das análises das condições 

obtidas dos cenários, da capacidade de refrigeração requerida de acordo com os critérios 

legais, dos custos de operação e de capital. Estabelece um paralelo entre as condições de 

operação, no futuro, mantendo-se as taxa de produção atual e faz a comparação com a 

infraestrutura necessária, mantidas as condições de conforto e segurança, para a taxa 

hipotética de 4.700 tpd.  

 

O capítulo 6 — Conclusões, recomendações e sugestões para pesquisas futuras — sintetiza 

as conclusões derivadas dos demais capítulos. Levanta os pontos relevantes na avaliação do 

sistema de ventilação, conservação de energia e sua integração no planejamento de curto, 

médio e longo prazo, além de sugerir possíveis linhas de pesquisa para se obter um ambiente 

intrinsecamente seguro através do uso adequado de simulação computacional em circuitos de 

ventilação em minas profundas. 
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CAPÍTULO 2 - CRITÉRIOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EM MINAS 

SUBTERRÂNEAS  

 

 

2.1 Introdução 

 

No Brasil, a preocupação primária de um projeto de ventilação de minas subterrâneas é o 

atendimento cabal das exigências legais relacionadas com as condições ambientais reinantes 

no subsolo das minas. As Normas Reguladoras do MTE e as Normas Regulamentares do 

DNPM traçam diretrizes para o cálculo da vazão de ar fresco nos sistemas de ventilação das 

minas em função de diversas variáveis e os limites legais de tolerância para agentes físicos, 

químicos e biológicos. Além disso, determinam as diretrizes mínimas para que as empresas 

estabeleçam sistemas consistentes e eficazes de controle ambiental subterrâneo, sistemas que 

devem eliminar, reduzir ou prevenir as potenciais patologias ocupacionais (MTE-DSST, 

2002). Exceção é para minas de urânio no Brasil, que são regidas por legislação específica 

(Norma CNEN 3.01).  

 

Brake (2008) refere que o mais importante fator individual do projeto de ventilação de uma 

mina subterrânea é, provavelmente, o dimensionamento adequado do volume de ar circulante. 

Errar a determinação desta quantidade pode trazer um amplo efeito dominó no 

dimensionamento de outros parâmetros do sistema. O projeto de um sistema de ventilação 

principal para controle ambiental em minas subterrâneas é um processo complexo, que requer 

interação de múltiplas condicionantes, as quais interagem para assegurar boas práticas na fase 

de projeto e implementação. Na fase de estudo devem ser estabelecidas as características 

principais e os princípios de funcionamento ao longo da vida útil da mina, os quais não devem 

ser tratados isoladamente para evitar perdas ou gastos elevados, mais adiante, durante o ciclo 

de vida da mina (ADU et al., 2008).  

 

Biffi (MVS2, 2007) afirma que o estado da arte em ventilação de minas consiste em encontrar 

o equilíbrio entre o que é um ambiente seguro e saudável e uma infraestrutura com custo-

benefício apropriado em termos do capital a investir e o custo operacional. Os parâmetros 

intervenientes são aqueles relacionados com as exigências das normas reguladoras para a 

qualidade e a quantidade dos fluxos de ar nos locais de trabalho, bem como com as exigências 

específicas do empreendimento mineiro em questão, levando-se em conta o tipo, o número e o 
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tamanho dos equipamentos, além da taxa de produção e desenvolvimento, as instalações 

auxiliares, etc. ao longo da vida útil da mina. 

 

Mas não basta determinar o volume de ar fresco requerido ao longo da vida útil de 

determinado empreendimento. É essencial projetar adequadamente o sistema de distribuição 

desse ar na mina, sistema que depende da provisão de poços ou rampas de adução do ar, 

galerias ou túneis de acesso às várias frentes em operação, desde as áreas de produção, frentes 

em desenvolvimento dimensionadas com as seções retas adequadas para manter velocidades 

corretas da corrente de ar.  

 

Ademais, deve-se prover ventilação suficiente para atender os serviços auxiliares tais como 

oficinas de manutenção e de apoio, estocagem de diesel, etc. assim como prover caminhos de 

retorno do ar viciado ou contaminado para a superfície. O balanço de massa de um sistema 

pode ser inferido para então dimensionar a capacidade dos ventiladores principais, o custo 

operacional do sistema de ventilação e refrigeração e de investimentos de capital exigíveis. 

 

No longo prazo, para reduzir os riscos à saúde dos trabalhadores e proporcionar garantias 

mínimas de segurança operacional e cumprimento das normas de higiene estipuladas pela 

legislação, é necessário que vários fatores inerentes ao sistema de ventilação sejam analisados 

através de técnicas apropriadas que simulem e antecipem os vários cenários acidentais 

plausíveis para que estes sejam estudados e para que planos de emergências possam ser 

propostos e implantados. 

 

Conforme McPherson (1993), as minas modernas bem como seus sistemas de ventilação, são 

muito complexas para ser projetadas e calculadas manualmente. É necessário utilizar 

aplicativos de simulação apropriados, que permitem a modelagem computacional de 

reticulações de ventilação realistas e com capacidade avançada para predizer o 

comportamento dos ambientes simulados e as demandas de ventilação e refrigeração atuais e 

futuras, para inferir com precisão o comportamento da condição ambiental subterrânea, em 

todas as circunstâncias, durante a vida útil da mina.  

 

 

2.2 CONDICIONANTES PARA A DETERMINAÇÃO DO VOLUME DE AR  
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2.2.1 Aspectos regulamentares 

 

No Brasil os critérios para calcular o fluxo total de ar fresco nas minas subterrâneas são 

aqueles determinados pela legislação brasileira através da Norma Regulamentadora 22 da 

Portaria n.º 2037, de 15 de dezembro de 1999, no seu parágrafo 22.24 - Ventilação em 

Atividades de Subsolo, e nas Normas Reguladoras de Mineração - NRM da Portaria 237 do 

DNPM, de 19 de outubro de 2001, em seu capítulo 6 (NRM, 2001). Essas normas traçam 

diretrizes para o cálculo da vazão de ar fresco nos sistemas de ventilação das minas em função 

de diversas variáveis (MTE-DSST, 2002). 

 

Com base nessas exigências legais, deve-se utilizar diversos critérios para calcular as 

demandas mínimas do fluxo de ar nas escavações de minas subterrâneas, em que deve 

prevalecer a maior vazão. Os parâmetros regulamentares estabelecidos para determinação do 

fluxo ar são:  

 Número máximo de pessoas em subsolo; 

 Consumo de explosivos;  

 Veículos e equipamentos a óleo diesel; 

 Tonelagem mensal desmontada; 

 Velocidade mínima do ar; 

 Vazão de ar por metro quadrado da área da frente em desenvolvimento. 

 

Determinados critérios são observados para cada um desses parâmetros, por exemplo, o fluxo 

total de ar fresco na mina será, no mínimo, o somatório dos fluxos das áreas de 

desenvolvimento e dos fluxos das demais áreas da mina, dimensionados conforme 

determinado na legislação (DNPM, 2001). Além da exigência de correntes mínimas de ar que 

devem ser providas, a legislação brasileira estabelece valores-limite de tolerância para agentes 

ambientais do ar, tais como gases, vapores, poeira mineral e condições de temperatura 

ambiente (NR-15, Anexos 1-5) segundo a TAB. 2.1, para os gases mais comuns encontrados 

em minerações metalíferas subterrâneas.  

 

A legislação estabelece que todas as frentes de lavra devem ser ventiladas por ar fresco 

proveniente da corrente principal ou secundária. Não é permitida, por exemplo, a reutilização 
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do ar de ventilação para uma nova frente de serviço uma vez que este tenha sido utilizado 

previamente, ou seja, não é permitido o uso de ventilação em série. 

 

 
TABELA 2. 1 Principais gases encontrados em minas subterrâneas metalíferas 

Gás Limite de tolerância 

CO 39 ppm 

CO2 3900 ppm 

NOX 12 ppm 

NH3 8 ppm 

H2S 8 ppm 

SO2 2 ppm 

O2 Acima de 19% 

 

Em frente de desenvolvimento, no caso de uso simultâneo de mais de um veículo ou 

equipamento a diesel, segundo a NR-22, item 22.24.7.3.1, deverá ser adotada a seguinte 

fórmula para o cálculo da vazão de ar fresco na frente de trabalho, no SI:  

 

)5.075.0(08.0 21 nT PPPQ    [2. 1] 

 

Onde:  

QT é a vazão total de ar fresco em m3/s; 

P1 é a potência em kW do equipamento de maior potência em operação; 

P2 é a potência em kW do equipamento de segunda maior potência em operação; 

Pn é o somatório da potência em cavalo-vapor dos demais equipamentos em operação. 

 

O critério para o caso em que a frente em desenvolvimento prossegue sem uso de veículos ou 

equipamentos a óleo diesel indica que a vazão de ar fresco deverá ser dimensionada à razão 

de quinze metros cúbicos por minuto por metro quadrado de área da frente em 

desenvolvimento. 

 

A legislação estipula também velocidades-limite do ar nos diversos ambientes mineiros, de 

acordo com as atividades ali desenvolvidas, segundo TAB. 2.2. 
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TABELA 2.2 - Velocidades limites do ar em subsolo 

Local Velocidade-limite (m/s) 

Local frequentado por pessoas Mínima - 0,2 máxima - 8,0 

Locais dedicados exclusivos para ventilação 10 

 

 

2.3 Requisitos técnicos de determinação da vazão de ar 

 

Naturalmente uma malha de ventilação de uma mina deve igualmente fundamentar-se em 

requisitos técnicos, logísticos e administrativos específicos à mina em foco, com vistas à 

qualidade do ambiente ventilado. Segundo McPherson (1993), um dos aspectos importantes a 

ser considerados ao se projetar e administrar um sistema de ventilação é o fato de o sistema de 

ventilação ter de ser dimensionado com flexibilidade suficiente para permitir adaptações a 

condições de mineração variáveis que inevitavelmente ocorrerão ao longo da vida útil da 

mina. Portanto, os caminhos de adução e de retorno do ar viciado devem, por exemplo, ser 

projetados com uma folga para absorver essas variações dentro de certos limites.  

 

Critérios para o planejamento da “velocidade do ar” foram estabelecidos por várias entidades. 

A “Mine Ventilation Society” estabelece as velocidades ótimas do ar conforme TAB. 2.3 

(MVS3, 1992). 

 

TABELA 2.3 - Velocidades do ar recomendadas 

Locais Velocidade (m/s) 

Galerias de entrada do ar  6,0 a 8,0 

Galerias de retorno do ar 6,0 a 8,0 

Poços verticais equipados 10,0 a 12,0 

Poços verticais não equipados 18,0 a 22,0 

Poços inclinados 6,0 a 8,0 

Galerias com correias transportadoras 2,0 a 3,0 

 

Segundo Hartman (1991), o projeto de ventilação consiste de três etapas que compreendem a 

utilização dos layouts, planos de lavra e desenvolvimentos produzidos pela área de 

planejamento da mineração; a determinação das quantidades legais de ar requeridas para os 

ambientes específicos; a determinação da qualidade requerida parta tais ambientes. O que é 

planejado originalmente para um sistema de ventilação de mina pode facilmente tornar-se 

inadequado levando-se em conta novas informações, uma mudança nos planos de produção 
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ou uma variedade de outras razões. Isso é especialmente verdadeiro ao preparar o plano de 

ventilação de um novo empreendimento de lavra subterrânea. 

 

As áreas de lavra ou realces são as áreas mais importantes em uma mina subterrânea, uma vez 

que a produção mineral, propriamente, provém dessas áreas. Em geral, elas também 

concentram a maioria das pessoas em subsolo. Porém, as operações subterrâneas modernas 

são caracterizadas por um grau muito alto de mecanização, cuja consequência resulta na 

necessidade de uma infraestrutura operativa significativa, tais como áreas de britagem, poços 

de transferência, locais de apoio para manutenção, estoque de óleo diesel, óleos lubrificantes e 

graxa, áreas de armazenagem de pneus, etc.  

 

O problema básico no dimensionamento da ventilação das áreas em produção, 

independentemente do método de lavra aplicado, é assegurar que ar em quantidades 

adequadas chegue até essas áreas sem que se perca em demasia devido a fugas em áreas 

abandonadas ou já previamente lavradas. O mesmo aplica-se ao ar que retorne quase 

imediatamente para a superfície, sem passar pelas frentes de serviço, configurando-se 

condições de “curtos-circuitos” (MVS1, 1982). A estimativa da perda de ar por vazamentos é 

um processo empírico e baseia-se altamente na experiência e no conhecimento operacional do 

circuito. Inexatidões nas estimativas da vazão de ar em elementos singulares do circuito de 

ventilação, embora de pequenas consequências quando consideradas individualmente, 

poderão acumular erros acentuados na vazão total de ventilação como um todo 

(MCPHERSON,1993).  

 

A eficiência e eficácia de um sistema de ventilação são afetadas por perdas de ar nos 

elementos componentes de sistemas de ventilação. A eficiência da ventilação refere-se à 

relação entre a quantidade de ar fresco suprida da superfície, vlavra e a quantidade de ar que 

chega às frentes de trabalho, vtotal. Quanto maior a diferença entre as duas entidades, menos 

eficiente é o sistema (ANON.2, 1988).  

 

Logo, a eficiência da ventilação pode ser medida por: 

 
deaduçãovolumedearviçorentedeserquechegaáfVolumedearvent /  
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Ou, 
toatal

lavra
Vent V

V
   [2. 2] 

 

A eficiência η de um sistema de ventilação também pode ser expressa segundo a equação 2.3, 

que relaciona os parâmetros da FIG. 2.1 abaixo. 

 

Se, então, na FIG. 2.1 tivermos QT, que representa a vazão nominal na adução, dimensionada 

de acordo com os critérios legais, QL são as perdas de ar ao longo do caminho até atingir as 

frentes de serviço, Qo representando a ventilação acima do requerido nas frentes de lavra, Qp 

é a ventilação de áreas operacionais tais como áreas de britagem e demais áreas auxiliares e 

Qa sendo a vazão de ar realmente necessária nas áreas em lavra, teremos que a eficiência da 

ventilação pode ser estabelecida como: 

 

A

T

Q

Q
Vent

   [2. 3] 

 
Substituindo-se os valores na equação 2.3 acima, teremos: 

 

%100x
Qt

QpQoQlQt
Vent


    [2. 4] 

 

 
 

FIGURA 2. 1 - Eficiência da ventilação 
 



 
 

 28

Segundo Hartman (1991) as perdas de ar agem como um caminho em paralelo de alta 

resistência com o circuito principal. Para além da baixa eficiência do sistema, as perdas 

ventilação implicam custos de energia elevados. A FIG. 2.2, curva do sistema de um 

determinado circuito de ventilação contra a curva de um determinado ventilador, no ponto de 

encontro das mesmas, mostra essa resistência. A curva da mina ou curva 01 mostra qual seria 

a vazão se não houvesse perdas, e a curva 03 é representativa das perdas de carga do sistema 

ventilação. A curva 03 é a composição das curvas 01 e da curva 02. Como o sistema opera em 

paralelo, as vazões se somam, temos a curva 03. Isso mostra que o ventilador deverá suprir 

mais ar para compensar as perdas, implicando maior custo operacional embora menos ar 

chegue até as frentes de serviço. A legislação brasileira não faz menção às perdas de ar devido 

a curtos-circuitos nas escavações antigas, em tubos de ventilação danificados ou perdas nos 

dispositivos de controle (portas, paredes, tapumes, etc.). Porém, requer que a qualidade do ar 

ambiental esteja dentro dos limites estabelecidos pela NR-15, anexos de 1 a 15, conforme 

citado anteriormente. Cabe, portanto ao projetista da ventilação levar em consideração estas 

perdas. 

 

 
 

FIGURA 2.2 - Curva do sistema de ventilação e de perdas 
 

A superventilação de áreas operacionais em lavra, Qo, se dá principalmente devido ao fluxo 

de ventilação ser dimensionado para o pior cenário, mormente para as atividades de 

carregamento utilizando-se carregadeiras e caminhões. Nas outras partes do ciclo seria 
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necessário um fluxo de ar muito reduzido, porém mantido a plena carga durante toda a vida da 

mina. Essas perdas podem ser evitadas através da ventilação por demanda.  

 

Já eficácia, em termos de ventilação, refere-se à ventilação que satisfaz os princípios básicos 

relacionados na legislação, ou seja: 

 Suprimento de oxigênio;  

 Renovação contínua do ar;  

 Diluição eficaz de gases inflamáveis ou nocivos; 

 Diluição de poeiras do ambiente de trabalho; 

 Redução da temperatura e manutenção de umidade adequada ao trabalho humano. 

 

 

2.3.1 Efeitos do calor sobre o organismo 

 

Em minas profundas a geração de calor torna-se o fator predominante das condições 

ambientais reinantes, e é necessária a introdução de refrigeração para manter o ambiente em 

condições adequadas de trabalho.  

 

Os efeitos principais da profundidade, de uma perspectiva de ventilação, são o aumento do 

calor e da umidade, que leva as pessoas a concentrar sua atenção e a se tornar menos 

conscientes dos sinais visuais. Estudos demonstraram que essas reduções levam 

eventualmente a um ponto em que o déficit de atenção é tal que compromete a segurança e a 

saúde ocupacional, contribuindo para o aumento do potencial para fatalidades (PAYNE et 

al.,2008).  

 

Segundo a literatura médica básica, existe no organismo humano um centro termorregulador, 

localizado no hipotálamo, que é sensível às variações de temperatura do ambiente e 

responsável por uma série de alterações fisiológicas cuja finalidade é manter constante a 

temperatura do corpo. Quando o organismo fica sujeito a uma sobrecarga térmica, ocorrem 

várias reações de adaptação tais como vasodilatação periférica, que aumenta a circulação 

sanguínea na superfície do corpo, facilita a troca de calor com o ambiente, acelera a atividade 

das glândulas sudoríparas e provoca a síncope por calor, que se manifesta com tontura ou 

desmaio em pessoas expostas ao ambiente quente.  
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A exaustão por calor, também chamada prostração ou fadiga por calor, é a manifestação mais 

comum nas exposições ao calor. É caracterizada por uma série de sintomas de alarme tais 

como fraqueza, fadiga, dor de cabeça (frontal), náuseas, vômitos, anorexia, pele pálida e 

úmida, desorientação mental e pode ser seguida por cãibras, tontura e síncope. Na maioria 

casos a exaustão por calor é do tipo misto e envolve perda hídrica e perda salina. Já a 

intermação ou insolação, também chamada hiperpirexia pelo calor, é uma ocorrência grave, 

muitas vezes de início abrupto em pessoas expostas a uma fonte de calor intensa ou que 

permanecem em ambientes muito quentes. A intermação é precedida por dor de cabeça, 

vertigens e cansaço. Após horas de hiperpirexia intensa, podem ocorrer lesões cerebrais 

permanentes (MVS4, 1974).  

 

O anexo n° 3 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria 3.214/78 estabelece que a exposição 

ao calor deve ser avaliada através do “Índice de bulbo úmido - termômetro de globo” 

(IBUTG) definido pela Equação 2.5 para ambientes internos ou externos sem carga solar: 

 

tgtbnIBUTG 3.07.0  °C   [2. 5] 

 

Onde: 

tbn é a temperatura de bulbo úmido natural em °C; 

tg é a temperatura de globo °C; 

tbs é a temperatura de bulbo seco °C. 

 

A estimativa da carga térmica é o primeiro passo para estimar as taxas adequadas de vazão de 

ar para determinados trechos de um circuito de ventilação e as necessidades de refrigeração 

tendo em conta os parâmetros de conforto térmico. A carga térmica de uma dada mina é 

função dos ambientes geotérmicos e termodinâmicos resultado também de sua localização, 

dos equipamentos e processos que ocorrem no local (HALL, 1981).  

 

É fundamental diferenciar conforto térmico de sobrecarga térmica. Conforto térmico é um 

conceito subjetivo, que varia de acordo com a sensibilidade e a tolerância das pessoas, e 

depende da situação geográfica, dos aspectos climáticos, etc. Já o conceito de sobrecarga 

térmica envolve aspectos técnico-científicos definidos, considerando que a natureza humana e 

a tolerância efetiva ao calor são comuns a todos indiscriminadamente. Sobrecarga térmica 
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pode-se definir como a quantidade de energia que o organismo deve dissipar para atingir o 

equilíbrio térmico (COUTO, 1995).  

 

A legislação brasileira instituiu os limites de tolerância para exposição ao calor, em regime de 

trabalho intermitente e de descanso no próprio local de prestação de serviços, conforme a 

seguir. 

 

 
TABELA 2. 4- Regime de trabalho em função da temperatura de globo 

Regime de trabalho intermitente com  Tipo de atividade 

descanso no próprio local de trabalho  Leve  Moderada Pesada 

Trabalho contínuo Até 30,0 Até 26,7 Ate 25,0 

45 minutos trabalho x 15 minutos de descanso 30,1 a 30,6 26,8 a 28,0 25,1 a 25, 9 

30 minutos trabalho x 30 minutos de descanso 30,7 a 31,4 28,1 a 29,4 26,0 a 27,9 

15 minutos trabalho x 45 minutos de descanso 31,5 a 32,2 29,5 a 31,1 28,0 a 30,0 

Não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas 

adequadas de controle 

> 32,2 > 31,1 >30 

 
Fonte: NR 15 - Quadro I 
Obs.: Valores de IBUTG expressos em C. 

 

Além dos aspectos legais e regulamentares que devem ser levados em consideração, a 

exposição do homem a condições térmicas desfavoráveis conduz inevitavelmente ao aumento 

da temperatura do organismo e, consequentemente, a efeitos fisiológicos que reduzem seu 

desempenho no trabalho. Dr. Kielblock (CM, 1987) demonstrou em um trabalho realizado na 

década de oitenta, nas minas profundas da África do Sul que, ao se elevar a temperatura de 

bulbo úmido nas áreas de produção (Tbu), a produtividade cai significativamente e, acima de 

30 °C a produtividade é irrisória, conforme demonstrado na FIG. 2.3.  

 

As medidas mitigadoras propostas são: 

 

 Insuflação de ar fresco no local onde o trabalhador exerce sua atividade; 

 Aumento de circulação do ar no local de trabalho; 

 Automatização dos processos produtivos; 

 Introdução de refrigeração.  
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TABELA 2. 5- Risco de trabalho em função de cargas de calor em minas profundas 

Carga de calor ambiental Grau de risco Ação geral 

Tbu > 32,5 0C ou  
Tbs > 37,0 0C ou  
Tg > 37,0 0C 
(DME Categoria A) 

Risco inaceitável de 
distúrbio pelo calor. 
 
 

Trabalhos rotineiros ou em emergências 
só poderão ser feitos após análise de 
riscos por especialistas e sob supervisão 
especializada. 

Tbu > 27,5 0C;  32,3 0 C e, 

Tbs > 32,5 0C, mas  37,0 0C e  

Tg > 32,5 0 C, mas  37,0 0 C 
(DME Categorias B e C) 

Alto potencial para 
distúrbio pelo calor. 
 
 

Necessita plano de trabalho; 
Gerenciar a carga térmica. 

Tbu > 25,0 0C, mas  27,50 C 

Tbs  32,5 0C 

Tg  32,5 0C 
(DME Categoria D) 

Potencialmente 
predisposição para 
distúrbio pelo calor. 
 

Medidas de higiene ocupacional e 
ergonomia em locais quentes devem ser 
tomadas. 
 

Tbu  25,0 0C e, 

Tbs  32,0 0C e 

Tg  32,0 0 C 
(DME Categoria E) 

Baixo risco 
 
 
 

Verificações rotineiras 
 
 

 

 

2.4 Fontes de calor em minas subterrâneas 

 

O calor ambiental em minas subterrâneas provém de uma variedade de fontes, divididas em 

dois grupos distintos: o primeiro inclui as fontes que dependem da profundidade das 

operações e do local geográfico da mina e, por conseguinte, do extrato rochoso; o segundo 

inclui as atividades humanas.  

 

 

2.4.1 Autocompressão 

 

A autocompressão não é uma fonte de calor, mas um processo de mudança de energia. 

Quando o ar flui descendentemente em uma mina, ele sofre um aumento de pressão, que gera 

um aumento de temperatura e, correspondentemente, provoca diminuição da capacidade de 

resfriamento do ar (MVS5, 2002).  

 

Se não há troca de calor ou conteúdo de umidade no ar que circula, ocorre compressão do 

mesmo se a temperatura se elevar segundo a lei da compressão adiabática (HARTMAN, 

1991). O aumento adiabático da temperatura do ar é um processo que acontece durante a 
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descida do ar no interior da mina e causado por sua própria compressão, em que há a 

conversão de energia potencial em energia térmica.  

 

Segundo Valente (2005), na análise térmica de alguns processos específicos, frequentemente 

são encontradas certas combinações de propriedades termodinâmicas. Uma dessas 

combinações ocorre quando há um processo à pressão constante, resultando sempre em uma 

combinação do calor sensível, calor latente e do calor de superaquecimento de uma mistura 

ar-vapor de água calculada para um marco térmico arbitrário, normalmente 0°C. Essa 

propriedade é a entalpia, cuja unidade de medida é o kJ/kg.  

 

O enunciado matemático, considerando-se uma mina subterrânea, é deduzido segundo a 

condição de equilíbrio, e as propriedades do ar são influenciadas somente pelas forças 

verticais, conforme ilustrado na FIG. 2.4. 

 

Considere-se que o ar, no ponto A, tem uma condição termodinâmica representada por uma 

pressão barométrica (PBa), temperatura de bulbo úmido (Tbu), temperatura de bulbo seco 

(Tbs) e, no ponto B, índices equivalentes, ou seja, PBb, Tbu/Tbs.  

 

Se o ar descer uma distância ΔZ, irá sofrer uma variação de entalpia, ΔH segundo a Equação 

2.6. 

 
ZgH    [2. 6] 

 
Se considerarmos, por exemplo, um ponto em uma escavação de mina à profundidade ΔZ de 

1000 metros, a aceleração da gravidade, g, igual a 9.78 m/s2 teríamos que:  

 

100078,9 H  [2. 7] 

 

Isso significa que haverá um aumento de 9.78 kJ/kg para cada mil metros de diferença de 

profundidade. Para o caso unitário, isto é, h = 1,0 m de profundidade, o acréscimo da 

temperatura resulta em 0.0098 ºC, ou seja, para cada 100 m de profundidade a temperatura de 

bulbo seco do ar aumentará de 0,98 ºC. Em termos aproximados pode-se dizer que, a cada 100 

m em profundidade, haverá um aumento de 1 ºC na temperatura de bulbo seco do ar. 
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FIGURA 2. 4- Autocompressão - Adaptado de MVS, 2002. 
 

Esse fenômeno se reveste de importância quando sabemos que o corpo humano tem 

capacidade limitada de adaptação ao clima quente. Nos trabalhos em ambientes de alta 

temperatura, quando o ar chega perto dos 37°C, o único mecanismo efetivo para ele eliminar 

o calor é pela evaporação do suor da pele (COUTO, 1995). A ventilação funciona retirando as 

camadas de ar saturadas de vapor de água em contato imediato com a pele e repondo-as por 

outras não saturadas. Porém, em uma mina subterrânea, a capacidade de receber esse vapor de 

água, ou seja, de refrigerar o corpo humano, é função da entalpia do ar.  

 

Consideremos, então, o efeito da autocompressão por si só. Pode-se confirmar que a 

temperatura do ar vai aumentando à medida que a profundidade aumenta. Na profundidade 

em que a entalpia do ar de adução é a mesma do ar de rejeição não haverá troca térmica entre 

o corpo humano e o ar. A partir dessa profundidade, o ar de adução torna-se, efetivamente, 

uma carga térmica a mais para o corpo humano, resultando em maior aumento de temperatura 

corpórea. Essa profundidade, conhecida por “profundidade crítica” ou “horizonte crítico”, 

indica a profundidade a partir da qual meios de refrigeração adicionais devem ser implantados 

como fonte principal de controle do calor em subsolo (MVS1, 1982). 

 

A FIG. 2.6 relaciona a variação da entalpia do ar para três condições distintas. A curva 

número 1 é realizada subtraindo-se da entalpia do ar a uma dada profundidade a taxa 

constante conforme a equação 2.7, influenciada somente pela descompressão adiabática à 

medida que o ar ascende até a superfície. Obter-se-á, então, a curva 1. A curva 2 refere-se à 

entalpia do ar nas condições atmosféricas típicas de verão na região sudeste do Brasil, onde a 
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curva 2 é obtida adicionando-se a referida taxa à entalpia, também influenciada somente pela 

compressão adiabática à medida que o ar desce a mina. Deduz-se que, em determinada 

profundidade, as duas entalpias se igualarão. Este ponto, P, é o horizonte crítico para tais 

condições. Como referência comparativa, refira-se que, para a mina foco desta dissertação, o 

primeiro “horizonte crítico” situa-se a 1.200 m de profundidade. Nessa profundidade crítica 

determinados controles especiais devem ser introduzidos para se manter o ambiente em 

condições satisfatórias para o trabalho humano.  

 

Já a curva 3 retrata a entalpia em uma condição de temperatura obtida em superfície, em um 

mês típico de inverno. Vê-se que o “horizonte crítico” se situa em uma profundidade muito 

maior do que aquele somente do ar natural. A profundidade em que se cruzam essas linhas de 

taxa de variação de entalpia estabelece o que é conhecido como segundo “horizonte crítico”. 

Novamente indica que refrigeração adicional deve ser acrescida ao ar de adução. 

 

Deduz-se do gráfico da FIG. 2.5 que as condições térmicas em superfície afetam 

significativamente as condições térmicas de subsolo. Essa influência é tão mais acentuada 

quanto mais quentes forem as regiões onde as minas se situam. Portanto, as condições do ar 

na superfície influenciam a capacidade de refrigeração necessária.  

 

 
FIGURA 2. 5- Horizontes críticos 
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Tais condicionantes foram utilizados pelos engenheiros da então Saint John Del Rey Mining 

Company, para introduzir, em dezembro de 1920, a primeira planta de refrigeração do mundo 

em minas subterrâneas. Esse fato ocorreu na mina Grande, localizada em Nova Lima (MG). 

De acordo com os registros da época, nos meses de verão na região, a mina Grande, então 

com 1.590 m de profundidade, apresentava temperaturas inaceitáveis para o trabalho humano. 

Porém, durante os meses de inverno, as condições eram favoráveis para o trabalho. A solução, 

então, foi montar uma planta de refrigeração no alto do poço principal de adução de ar a fim 

de refrigerar o ar até a temperatura de 6°C, induzindo-se, assim, as condições de inverno ao 

longo do ano. A planta foi dimensionada para refrigerar 37 m3/s ar de adução, a temperatura 

média de 22°C bulbo úmido para uma temperatura de 6°C saturado, feito inovador para a 

época, correspondendo a uma taxa de extração de calor de 1.760 kWR. Essa medida propiciou 

atingir profundidades de 1.800 m abaixo da superfície, profundidade coincidente com o 

segundo “horizonte crítico”, para as condições térmicas dessa mina. Para poder aprofundar a 

mina além do segundo “horizonte crítico”, a solução encontrada foi, também de forma 

pioneira na indústria de mineração mundial, instalar uma segunda planta de refrigeração, 

dessa vez em subsolo, em 1929 (GEBLER, 1980). 

 

Note-se que as perdas de pressão por atrito no caminho de ventilação não aparecem como um 

aumento na temperatura. Em outras palavras, ignorando a troca de calor entre o ar e as 

paredes dos caminhos de ventilação, a temperatura do ar, ao longo de uma rede de ventilação, 

não vai aumentar devido a perdas por atrito ao longo dessa unidade. McPherson (2008) 

estabelece que as perdas na pressão total disponível do ar, devido ao atrito com as paredes das 

galerias ocasionado pelo movimento do ar ao longo dessas vias de ventilação, se manifestam 

como um aumento proporcional no volume, deixando a temperatura inalterada, de acordo com 

a equação P1V1 = P2V2. 

 

 

2.4.2 Gradiente térmico 

 

Como o centro da terra é quente, e a superfície relativamente fria, há um aumento de 

temperatura da rocha com a profundidade. Na capa superficial de 15 m (HARTMAN, 1991), e 

de 20 a 30 m (MVS1, 1982) de profundidade, a temperatura do maciço rochoso varia ao longo 

do ano e em relação à mudança da temperatura do ar superficial. Depois dessa capa rochosa 

termicamente dependente das condições ambientais de superfície, a temperatura do maciço 
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rochoso aumenta gradualmente consoante o aumento da profundidade. A variação da 

temperatura da rocha com a profundidade é chamada de gradiente térmico. Dependendo da 

região geológica, esse gradiente pode variar de 10 até 60°C/km (HALL, 1981). 

 

A importância desse fator geotérmico está relacionada com a possibilidade de estimar com 

precisão a temperatura do estrato rochoso em profundidade e, assim, inferir a taxa de calor 

liberado para o ar de ventilação. A taxa pela qual a energia térmica é transferida da rocha para 

o ar, além de outros fatores, é função da diferença de temperatura entre a superfície da rocha e 

a superfície da massa de ar (HARTMAN, 1991).  

 

A FIG. 2.6 mostra as temperaturas da rocha virgem obtidas contra a profundidade em relação 

à boca do túnel para a mina Grande, situada em Nova Lima, quadrilátero ferrífero de Minas 

Gerais, região sudeste do Brasil. Considere-se que a linha pontilhada representa o efeito do 

resfriamento na superfície das rochas pela ventilação. Obviamente, para minimizar a 

influência representada na determinação do gradiente geotérmico, deveria ser medida a 

temperatura da rocha em maiores profundidades, em regiões ainda não afetadas pelo ar de 

ventilação. Com base nesses dados projeta-se a linha de temperatura obtida até interceptar a 

linha de superfície, assumindo que esta é uma função linear. A temperatura da rocha deve ser 

obtida usando-se sensores térmicos introduzidos dentro de furos até uma profundidade 

suficiente para obter a temperatura mais próxima possível da temperatura real. Isto requer que 

se espere até a estabilização completa das leituras exigindo-se uma leitura com precisão de 

0,01 °C, em uma profundidade mínima de cinco metros (MVS1, 1982). 

 

Justifica-se o rigor elevado na precisão das medidas porque a temperatura da rocha virgem em 

superfície é utilizada pelos aplicativos utilizados na modelagem de minas para inferir, nas 

simulações, as temperaturas do maciço em profundidade e estas temperaturas são utilizadas 

como um dos parâmetros para o cálculo da quantidade de calor liberado para o ambiente. 

Caso a temperatura esteja incorretamente inferida podem ocorrer desvios significativos na 

determinação da capacidade de refrigeração necessária para as operações em profundidade, 

podendo-se subestimar ou superestimar a capacidade real necessária de ventilação ou 

refrigeração, acarretando ônus técnico-econômicos de monta, assim como condições 

ambientais adversas para o trabalho humano. 
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FIGURA 2. 6- Gradiente térmico mina Grande 

 

A FIG. 2.7 mostra as temperaturas da rocha virgem obtidas para diferentes profundidades e 

em diferentes regiões geológicas da Terra, podendo-se verificar a enorme diferença dos 

gradientes térmicos, portanto indicando a necessidade de mensurar esses parâmetros para cada 

caso em particular. 
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FIGURA 2. 7- Temperatura da rocha virgem em função da profundidade (RAWLINGS et al.,2005) 

 

 

2.4.3 Condutividade térmica e transferência de calor da rocha desmontada 

 

Quando dois corpos a temperatura diferentes são postos em contato, ocorre o equilíbrio um 

térmico entre eles. Esse processo desenvolve-se espontaneamente devido à transferência de 

energia do corpo de temperatura mais elevada para o corpo de menor temperatura 

(VALENTE, 2005). Em minas subterrâneas, esse efeito de resfriamento ocorre quando o 

material desmontado a temperaturas superiores, seja minério, seja estéril, é exposto ao ar de 

ventilação que circula em temperaturas inferiores. Portanto, há diferença de temperatura entre 

rocha e ar, e se desencadeia a transferência de calor. Esse fenômeno de transferência térmica 

pode ser equacionado segundo a equação 2.7, que expressa a condutividade térmica. 

 
)21(   mCQ   [2. 8] 

 
Onde: 

M é a massa de rocha desmontada em kg/s; 

C é a calor específico da rocha em kJ/kg °C; 

θ1 é a temperatura da rocha desmontada imediatamente após o desmonte em °C; 
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θ2 é a temperatura da rocha ao sair do fluxo de ar em °C.  

 

Na equação 2.7, a temperatura θ2 da rocha desmontada dependerá do grau de fragmentação, 

da superfície exposta à corrente de ar, da velocidade e das condições psicrométricas dessa 

corrente. A “condutividade térmica”, classificada como uma das propriedades de transporte de 

energia, fornece uma indicação da taxa segundo a qual a energia é transferida pelo processo 

de difusão. Ela depende da estrutura física da matéria, em nível atômico e molecular 

(VALENTE, 2005).  

 

Em particular, em um ambiente de mina, a taxa pela qual a energia é transferida da rocha para 

o ar é função da diferença de temperatura entre a superfície da rocha e a massa de ar 

circulante, da rugosidade da superfície da escavação, da velocidade do ar; da porcentagem da 

superfície da rocha que está molhada; da pressão de vapor do ar de ventilação. A temperatura 

final da rocha é função do gradiente térmico, da difusividade da rocha e do tempo de 

exposição.  

 

Note-se que uma fonte de calor que cause um aumento de temperatura no ar afetará também 

os fatores de atrito que são previamente determinados na temperatura padrão, ou seja, nível do 

mar, densidade de 1.204 kg/m3, a uma pressão de 101.304 Pa e a uma temperatura de 20°C. 

Logo, os fatores k de atrito, para ser aplicados em minas profundas, devem ser ajustados para 

a densidade de operação, às profundidades respectivas. 

 

 

2.4.4 Calor específico 

 

Define-se a capacidade calorífica (C) de uma amostra de uma substância como a quantidade 

de energia térmica necessária para elevar de um grau Celsius a temperatura da amostra. A 

capacidade calorífica de um corpo é proporcional a sua massa (m). Por isso, é conveniente 

definir a capacidade calorífica por unidade de massa de uma substância (c), neste caso, calor 

específico, medido em kJ/kg. 

 

m

C
c    [2. 9] 
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A quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura de uma massa de uma 

substância, de um incremento, varia de substância para substância. Para se determinar o calor 

específico de determinada rocha, testemunhos da rocha são triturados e peneirados para se 

obter uma porção fina, que se processa em um calorímetro de misturas. A incerteza calculada 

nas medições de calor específico é de aproximadamente 5%. A TAB. 2.6 sumariza, para 

comparação, o calor específico de determinadas rochas de ambientes geológicos no Brasil. A 

capacidade calorífica tem um papel preponderante no cômputo da capacidade de refrigeração 

necessária para uma mina. Assim, torna-se evidente pela TAB. 2.6 a necessidade de se 

determinar criteriosamente as capacidades caloríficas das rochas para dar entrada no 

aplicativo computacional; caso contrário, pode-se errar em larga escala a capacidade de 

refrigeração necessária para atender uma mina. 

 

 
 

TABELA 2. 6- Calor específico de algumas rochas brasileiras 

Tipo de rocha                                                                  C (kJ/kg) 

Metachert  860 

Formação ferrífera bandeada (BIF)  860 

X1 estéril  780 

Clorita-biotita-xisto com pirrotita e arsenopirita  860 

Halita  2160 

Silvinita  2150 

Carnalita  1634 

 

2.4.5 Condutividade térmica 

 

A condutividade térmica (λ) é definida como a taxa segundo a qual o calor flui através de 

certa área de um corpo. A definição precisa é dada pela equação de Fourier, equação 2.9. 

 

x

T
A

t

q






     [2. 10] 

 
Onde: 

Δq é a energia calorífica fluindo em kJ/kg; 

x é a distância, em m; 
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A é a área, em m2; 

Δt é o tempo, em s; 

ΔT/Δx é o gradiente de temperatura por unidade de distância, em °C/m; 

λ é a condutividade térmica do material, em W/m°C ou W/m K. 

 

Essa propriedade, classificada como uma das propriedades de transporte de energia, fornece 

uma indicação da taxa de transferência de energia pelo processo de difusão. Pode ser 

entendida também como uma medida da propensão da rocha para conduzir calor. Quanto mais 

condutora for a rocha, maior será o valor da condutividade térmica, medida em watts por 

metro por graus (W/m°C, ou W/mK).  

 

As condutividades térmicas das rochas na região da mina Cuiabá utilizadas para alimentar os 

modelos foram medidas por meio de um aparato de barras divididas, do Departamento de 

Geologia da Universidade de Witwatersrand, em Johanesburgo (África do Sul).  

 

O método consistiu em cortar as amostras de rocha em cilindros com faces paralelas e polidas, 

e a condutividade das amostras foi determinada relativamente a discos de material de 

referência, cuja condutividade foi predeterminada através de calibração contra o material-

padrão internacional, ou seja, o quartzo cristalino puro. A densidade é determinada pela 

relação da massa e volume desses discos, por meio da saturação prévia das amostras. A 

incerteza na determinação das densidades é estimada em menos que 0,5 %.  

 

 
TABELA 2. 7- Condutividade térmica de algumas rochas brasileiras 

Tipo de rocha                                                                    λ (W/ m K) 

Metachert 6,65 

Formação ferrífera bandeada (BIF) 3,92 

X1 Estéril 2,86 

Clorita-biotita-xisto com pirrotita e arsenopirita 3,11 

Halita 4,40 

Silvinita 4,32 
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Segundo Valente (2005), substâncias que possuem densidade elevada são tipicamente 

caracterizadas por calores específicos reduzidos. Muitos sólidos e líquidos considerados 

meios ideais para armazenamento de energia possuem capacidade calorífica maiores que 

1.000 kW/mK. No entanto, os gases, devido a sua baixa densidade, são muito pouco 

adequados para o armazenamento de energia térmica, com capacidade calorífica da ordem de 

1 kW/mK. 

 

2.4.5 Difusividade térmica 

 

Outro parâmetro importante é a difusividade térmica (α). A difusividade é relacionada com a 

taxa pela qual a rocha exposta resfria. Ela é a medida da capacidade da rocha em conduzir a 

energia térmica, relacionada com a sua capacidade de armazená-la. Rochas com valores 

elevados de difusividade térmica mudarão rapidamente suas condições térmicas, enquanto 

materiais com valores reduzidos de difusividade térmica responderão mais lentamente, 

levando mais tempo para atingir sua nova condição de equilíbrio. A difusividade térmica, α, é 

expressa pela equação 2.10. 

 

c
    [2. 11] 

 
Onde: 

λ é a condutividade térmica, em m2/s x10-6; 

c é o calor específico, em J/kg °C; 

ρ é a densidade da rocha, em kg/m3. 

 

As difusividades individuais são obtidas através do cálculo utilizando-se dos parâmetros 

previamente obtidos. A TAB. 2.8 apresenta valores de difusividade para vários locais e tipos 

de rochas brasileiras. 

 

TABELA 2. 8- Parâmetros de difusividade de algumas rochas brasileiras 

Tipo de rocha                                                                     α (10-6m2/ s) 

Metachert 2,88 

Formação Ferrífera Bandeada (BIF) 1,61 

X1 Estéril 1,81 

Clorita-biotita-xisto com pirrotita e arsenopirita. 1,31 
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2.5 Fontes artificiais de calor 

 

Os veículos em operação no subsolo, os transformadores nas subestações elétricas, os 

diversos ventiladores usados para movimentar o ar, além dos efeitos desejados, transformam 

em maior ou menor parte sua energia em calor.  

 

Pode-se dividir o calor dos maquinários para a atmosfera subterrânea na forma de calor 

sensível, calor latente ou uma combinação das duas. Se a fonte de calor não envolver a 

evaporação nem a condensação de água e não houver a formação química ou absorção do 

vapor de água, então a transferência de calor consiste inteiramente de calor sensível.  

 

 

2.5.1 Calor sensível 

 

Tipicamente em subsolo, os equipamentos elétricos, mormente os ventiladores, são a fonte 

predominante de calor sensível. A adição ou a subtração do calor sensível causa a mudança, 

seja sobre a temperatura de bulbo úmido, seja a temperatura de bulbo seco. Isso pode ser 

expresso segundo a equação 2.11, que expressa o estado da conservação da energia 

(MCPHERSON, 2008). 

 

Zg
V

M

Wq
H 







2

2

    [2. 12] 

 
Onde: 

 

Z é a elevação, em m; 

H é a entalpia do fluido, em kJ/kg; 

q é a taxa de transferência de calor dentro do volume de controle, em kW; 

W é o trabalho no fluído, em kW; 

M é a massa do fluído, em kg; 

v é a velocidade do fluido, em m/s; 

g é a aceleração da gravidade, em m/s2. 
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Aplicando-se a equação 2.11 a um ventilador, em que não há uma fonte externa de energia e, 

como a diferença de velocidade em cada lado do ventilador é suficientemente pequena e pode 

ser ignorada, teremos então que os termos da Equação 2.11 com q=0; 0
2

2


V

 Se não há 

diferença significativa de elevação entre os dois lados do ventilador, teremos então que 

0Zg . Após eliminação dos membros iguais a zero, a equação 2.11 torna-se, então, a 

equação 2.12.  

 

M
WH    [2. 13] 

 
Deduz-se da equação 2.12 que toda energia elétrica suprida ao motor do ventilador através do 

volume de controle entra na corrente de ar como calor. A FIG. 2.8 apresenta as diversas fontes 

de calor geradas pela ineficiência inerentes aos ventiladores e sua fonte de alimentação, nesse 

caso, energia elétrica. A primeira é do próprio motor elétrico e das perdas mecânicas nos 

mancais; a segunda ocorre no sistema de transmissão ou acoplamento motor-ventilador; a 

terceira é causada pela ineficiência do sistema de propulsão do ar ou palhetas.  

 

 
 

FIGURA 2. 8- Eficiência de ventiladores  Fonte: MVA 3, 2009 
 

 

2.5.2 Calor latente 
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O calor latente é adicionado quando energia calorífica é usada para excitar as moléculas de 

água e aumentar suficientemente a energia cinética, de modo que as moléculas deixem a 

superfície do líquido e se transformem em vapor de água. Sabe-se que, quanto mais seco é o 

ar, maior é a evaporação de água e, consequentemente do suor. Então, a alta umidade relativa 

do ar pode acarretar sérios problemas de desconforto para os trabalhadores que operam em 

ambientes quentes e de atmosfera úmida. 

 

A água é o sistema de controle por excelência no controle da poeira ambiental. É largamente 

utilizada nas operações subterrâneas, nas atividades de perfuração e desmonte, no 

umedecimento das pilhas de material estéril ou minério desmontado, no umedecimento das 

pistas de rolamento para evitar a formação de poeiras ou água oriunda do extrato rochoso.  

 

Em minas profundas e quentes, controles especiais devem ser adotados para manter baixa a 

umidade relativa. Usualmente usa-se a extração imediata da água industrial utilizada através 

do bombeamento e, em casos especiais tais como minas muito profundas e quentes, utilização 

de água gelada para perfuração e umedecimento do material desmontado. Essa técnica foi 

utilizada com sucesso a 2.200 metros de profundidade, na mina Grande.  

 
 
2.5.3 Calor proveniente do óleo diesel 

 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo e constituído basicamente por 

hidrocarbonetos. É um composto formado principalmente por átomos de carbono, hidrogênio 

e, em baixas concentrações, por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de acordo com 

as características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos motores diesel. 

É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em 

suspensão e com odor forte e característico. A densidade do óleo diesel brasileiro a 20 ºC (em 

kg/m³) e massa específica em relação à água (em kg/m³) e a 4 ºC é estipulada em limites 

especificados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) são: 0,820 a 0,880 kg/m³ para diesel 

“B” (interiorano) e 0,820 a 0,865 kg/m³ para diesel “D” (metropolitano), e o diesel marítimo 

0,82 - 0,88 a 20 ºC; pelo método NBR-7148 (PETROBRÁS, 2010). 
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A TAB. 2.9 mostra que, quando o combustível é queimado no interior do motor de combustão 

interna diesel, uma porção de energia do combustível é utilizada para produzir vapor de água 

e parte da energia química contida no combustível é liberada em forma de calor ou trabalho 

útil. Constata-se, então, que o processo de combustão do óleo diesel produz tanto calor 

sensível quanto calor latente.  

 

 

TABELA 2. 9- Produtos da combustão incompleta do diesel 

Componente                                                       Porcentagem (em volume) 

Hidrocarbonetos < 1 

Monóxido de carbono < 1 

Óxidos nítricos < 1 

Dióxido de nitrogênio < 1 

Carbono < 1 

Nitrogênio 73 

Dióxido de carbono e oxigênio  13 

Água 13 

Total  100 

 

 

Considerando-se que eficiência térmica é a porcentagem de energia calorífica convertida em 

energia mecânica útil, um motor diesel tem uma eficiência entre 30% a 35%. Na prática, isso 

significa que um motor de combustão interna diesel, com uma dada potência, produz cerca de 

três vezes essa potência em forma de calor. Os programas de simulação computacional 

assumem internamente que nenhuma parte da energia se converte em trabalho útil 

(CLIMSIM, 1992).  

 

Sabe-se também que os equipamentos não trabalham a plena carga, todo o tempo. Para 

modelar com precisão a quantidade de calor gerado por máquinas acionadas a diesel, é 

essencial usar a taxa de utilização desses equipamentos, preferencialmente através da medição 

de seu ciclo operacional, em uma média mensal. Pode-se também estimar a carga térmica com 

mais precisão, quando se sabe o consumo de diesel, multiplicado por sua capacidade 

calorífica (MCPHERSON, 2008). Essas cargas caloríficas podem ser localizadas ou 

distribuídas. Quando o equipamento trabalha em uma frente única ou, a maior parte do seu 



 
 

 49

tempo, é possível modelar a carga térmica concentrada naquela frente de serviço. Se o 

equipamento for deslocado por grandes distâncias, caso típico dos caminhões, ou permanecer 

por curtos períodos em uma única frente, a carga térmica deve ser distribuída ao longo de sua 

trajetória e modelada como uma carga distribuída.  

 

2.6. Determinação do volume de ar devido a outras fontes potenciais de poluição 

 

Karoly (2009) reconhece o fato que o uso de equipamentos diesel em subsolo permitiu uma 

melhoria considerável na produtividade, nos últimos 30 a 50 anos. Relata também que isso 

acontece porque o óleo diesel é uma fonte econômica de energia, que as máquinas são 

robustas e versáteis. Por outro lado, as autoridades americanas, através de várias organizações 

de saúde (EPA, 2000; NIOSH, 1988), têm alertado insistentemente no reconhecimento dos 

riscos potenciais à saúde dos trabalhadores associados com a exposição ao material 

particulado diesel, nas operações de minas subterrâneas. Material particulado diesel inclui a 

fuligem de diesel e aerossóis sólidos. A maioria das partículas diesel está na faixa de menos 

de 1.0 micrômetros, 10 μm, em tamanho. 

 

As partículas de fuligem têm um núcleo sólido que consiste principalmente de carbono 

elementar (CE), com uma ampla variedade de outras substâncias agregadas à sua superfície. 

Exposição a altas concentrações de material particulado diesel podem resultar em uma 

variedade de efeitos adversos à saúde (EPA, 2002). Uma tarefa crítica para o planejamento da 

ventilação é determinar a quantidade de ar necessária para diluir a concentração de partículas 

diesel, em níveis considerados inofensivos pela literatura técnica, quando uma dada frota em 

particular estiver em operação.  

 
Reconhecendo esses riscos, a Administração da Segurança e Saúde nas Minas dos Estados 

Unidos reduziu drasticamente o limite de exposição ocupacional permissíveis nas minas 

subterrâneas dos EUA. Os novos regulamentos estabelecem que a exposição pessoal dos 

trabalhadores nas minas ao particulado diesel para um turno de oito horas de trabalho não 

deve exceder a concentração no ar equivalente a 160 microgramas de carbono total por metro 

cúbico de ar (MSHA, 2008).  

 

Segundo Pomroy (2008), existem duas categorias de controle da concentração de particulado 

diesel em subsolo: o controle da exposição e o controle da emissão. Os controles da exposição 
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compreendem aqueles relacionados com ventilação, as cabines dos equipamentos e os 

controles administrativos. Já os controles de emissão englobam os motores dos equipamentos, 

o tipo de diesel utilizado, a qualidade da manutenção desses motores, o uso de biodiesel e os 

filtros na exaustão. 

 

Dimensiona-se a vazão de ar mínima necessária para diluir a emissão diesel, para o limite de 

tolerância adotado pela NIOSH, 0.1 mg/m3,utilizando-se esta equação: 

 

 kW
LT

kW
DP Px

DP

EC
Q .)(min  (m3/s)   [2. 14] 

 

Onde: 

 

QDP(min) é a vazão mínima de ar requerida no ponto, em m3/s; 

DPLT= 0.1 ou o Limite de Tolerância para o carbono elementar, em mg/ m3; 

ΣECkW é o somatório da contribuição de material particulado, em cada segundo, emitido pela 

frota diesel analisada, em mg/s; 

ΣPw é o somatório da potência diesel em kW. 

 

Para obter a quantidade de carbono elementar que um equipamento emite, pode-se recorrer à 

tabela existente no sítio da MSHA (2003), levando-se em conta os dados a seguir: 

 

 Tipo do veículo;  

 Ano de fabricação;  

 Fabricante e modelo;  

 Tipo de motor– Há três tipos a escolher, motores novos, motores velhos de injeção direta 

ou indireta;  

 Potência do motor em kW; 

 Rotação nominal do motor nesta potência, em rotações por minuto, RPM.  

 

Com esses dados é possível obter a taxa de emissão de material particulado diesel para cada 

veículo, o que permite calcular a vazão de ar necessária para reduzir as concentrações de 

particulados a níveis aceitáveis. 
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Segundo o guia de ventilação da Austrália (WA, 1997), o projeto adequado do sistema de 

ventilação da mina é uma das estratégias mais efetivas para reduzir, até níveis aceitáveis, as 

concentrações de particulado diesel. Isso permite gerenciar a emissão diesel em ambientes 

subterrâneos. 

 

 

2.6.1 Poeira mineral - sílica livre cristalizada 

 

Estudos desenvolvidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho - FUNDACENTRO (GOELZER, 2002) demonstram que materiais particulados 

suspensos no ar e provenientes de vários processos ou condições de trabalho representam 

sério risco à saúde dos trabalhadores quando se apresentam em concentrações elevadas, em 

ambientes sem controle, porque acarretam o surgimento de doenças respiratórias. 

 

Exceto o oxigênio, o silício é o elemento mais abundante na superfície da Terra constituindo-

se em 97,6% da crosta terrestre. Por ser um elemento tetravalente como o carbono, o silício 

cristaliza-se em grades em forma de diamantes, o que é a base para a formação de cadeias de 

polímeros com átomos alternados de carbono e sílica. 

 

Existem três classes de substâncias que contêm silício:  

 Ligas e silicietos; 

 Compostos inorgânicos com óxido (SiO2) e com silicatos, como se encontra no asbesto, 

no cimento, na mica e na pedra-sabão, entre outras; 

 Compostos inorgânicos, tais como os ésteres de silício. 

 

Nessas formas, a maior preocupação relaciona-se com aquela em forma de dióxido. O dióxido 

de silício pode existir em duas variedades: amorfa e cristalina. A sílica amorfa, na forma 

diatomácea, aparentemente oferece baixo risco à saúde; a forma cristalina e livre de 

combinações oferece alto risco. À pressão atmosférica normal a sílica livre cristalizada pode 

existir como quartzo, tridimita e cristobalita. Quartzo é a forma mais comum na natureza, mas 

se a sílica livre for aquecida entre 860°C e 1.470°C, ela é convertida para tridimita e, acima de 

1.470°C torna-se cristobalita. 
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Riscos operacionais 

O risco de se contrair silicose depende basicamente de três fatores:  

 Concentração de poeira respirável; 

 Porcentagem de sílica livre e cristalina na poeira; 

 Duração da exposição.  

 

A poeira de sílica é desprendida quando se executa operações, tais como cortar, serrar, polir, 

moer, esmagar ou qualquer outra forma de subdivisão de materiais que contenham sílica livre 

e cristalina, como areia, concreto, certos minérios e rochas, jateamento de areia e transferência 

ou manejo de certos materiais em forma de pó (FUNDACENTRO, 2002). 

 

Para fazer mal à saúde humana, a sílica livre deve estar presente na fração respirável da poeira 

inalada. A fração respirável das poeiras pode ser descrita como aquelas porções que 

conseguem penetrar nas áreas mais profundas dos pulmões, alcançando os alvéolos.  

 

As partículas de sílica que atingem o interior dos pulmões e conseguem ultrapassar as paredes 

dos alvéolos (FIG. 2.9) são microscópicas e invisíveis a olho nu, com diâmetro aerodinâmico 

equivalente inferior a 10 μm (NISA, 1997). Como são estranhas ao organismo, essas 

partículas provocam uma reação dos tecidos de caráter inicialmente inflamatório, que 

posteriormente se cicatrizam. As partículas são absorvidas, e o mesmo processo cicatricial se 

repete, provocando o endurecimento do tecido pulmonar. Por isso, os pulmões perdem sua 

elasticidade, e o indivíduo silicótico precisa fazer um esforço cada vez maior para que o ar 

chegue ao seu interior. 

 

 
 

FIGURA 2. 9- Aparelho respiratório 
Fonte: Torloni, 2003. 
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De início, o trabalhador exposto às partículas de sílica pode nada sentir, mas com o passar dos 

anos vai apresentando cãibras, cansaço nos esforços, certo “aperto na caixa torácica”, 

dificuldades na inspiração até a falta de ar propriamente dita. A silicose é incurável e 

progressiva, embora essa progressão seja, em geral, lenta. 

 

Note-se, também que além destas características, deve haver certa exposição à poeira 

contendo sílica livre, a uma determinada concentração e que a suscetibilidade individual tem 

um papel no desenvolvimento da doença (NISA, 1997). 

 

Limite de tolerância 

 

O anexo 12 da NR-15 estabelece fórmulas para determinação do limite de tolerância para 

poeira com sílica livre cristalizada (quartzo), de acordo com o método de amostragem e 

análise laboratorial. O limite de tolerância para poeira respirável, segundo a NR-15, no seu 

anexo 12, é expresso em mg/m3, dado pela equação 2.14. 

 

2%

8




quartzo
LT   [2. 15] 

 
Para a aplicação desse limite, tanto a concentração quanto a porcentagem de quartzo devem 

ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor de partículas, tipo ciclone, com 

as características de seleção de partículas segundo a NR-15, anexo 12, da Portaria n.º 3214, de 

1978.  

 

O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m3, é 

dado pela equação 2.15. 
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quartzo
LT    [2. 16] 

 
Os limites de tolerância mencionados são válidos para jornadas de trabalho de até 48 horas 

semanais, inclusive. Para jornadas de trabalho que excedam a 48 horas semanais, os limites 

deverão ser reduzidos e fixados pela autoridade competente. Já as porcentagens de quartzo 

nas amostras são caracterizadas através de determinação por difratometria de raios X, 

elaborada por laboratórios credenciados pelas autoridades governamentais. 

2.7 Planejamento da segurança operacional em minas subterrâneas 
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Governos tornaram-se mais proativos na criação de regulamentos. As pessoas agora estão 

mais conscientes das condições que afetam sua saúde. Hoje os investigadores de acidentes ou 

incidentes estão examinando os fatores ambientais do local de trabalho e seu impacto sobre o 

acidente. O gerenciamento das condições de ventilação é um elemento essencial para prevenir 

essas condições em minas subterrâneas. Atualmente, com a utilização de unidades de 

contenção de tetos e outras técnicas de engenharia geotécnica, que vêm substituindo o uso de 

madeiras no suporte das galerias, a maioria das minas jamais enfrentará um incêndio de largas 

proporções. Porém, as consequências no caso desses eventos ocorrerem são tão graves que é 

crítico que os procedimentos de segurança em casos de incêndios sejam rigorosamente 

planejados para cada cenário plausível (BRAKE2, 2009).  

 

Carga incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de ser liberadas pela combustão 

completa de todos os materiais combustíveis em um espaço (CLARET, 2009). 

 

O gerenciamento de segurança na prevenção de incêndios começa com o projeto inicial de 

ventilação de uma mina, seja através da análise cuidadosa da carga incêndio no sistema de 

adução do ar, seja através da colocação das barreiras necessárias para debelá-lo em seus 

estágios iniciais, se surgir. Entretanto, também se deve assegurar de que, se iniciar um 

incêndio, procedimentos adequados de controle estejam previstos, sejam conhecidos pelos 

trabalhadores e o que fazer e o caminho a seguir até a rota de fuga e a saída em segurança.  

 

Na escala de valores, inquestionavelmente a maior ameaça de incêndio é a perda de vidas 

humanas, então a estratégia crucial para a segurança é assegurar que o projeto das minas 

possa ajudar na decisão de pessoas que estão procurando se evadir de um incêndio, quando 

têm de escolher entre duas ou mais rotas de fuga internas ou, alternativamente, ir para as 

câmaras de refúgio.  

 

No âmbito desta dissertação, a “engenharia de incêndios” é definida para designar o domínio 

geral da ciência e da técnica que trata dos incêndios e de suas consequências sobre o meio 

ambiente, os seres humanos e as operações (CLARET, 2009). 

 

 

2.7.1 Análise do risco de incêndios em minas subterrâneas 
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As normas brasileiras NR-15 e NR-22, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), a NRM- 06 da PORTARIA n.º 237, de 18 de outubro de 2001, do DNPM, fixam as 

condições de quantidade e qualidade do ar a ser mantidas no interior das minas. Essas normas 

têm imposto limites cada vez mais rígidos às mineradoras, no sentido de garantir melhores 

condições de trabalho aos empregados. Para satisfazer as exigências legais, é necessário que 

os responsáveis pela mina determinem os potenciais de incêndios ou explosões acidentais no 

subsolo, bem como os impactos nas pessoas ali presentes e na própria operação da mina, 

segundo o item 22.28 - Proteção contra incêndios e explosões acidentais (NR-22, 2000). 

Uma das maneiras de fazer isso é empreender uma análise de riscos de incêndios em 

operações de subsolo.  

 

Uma coletânea de fatores de riscos é usual em minas subterrâneas, e o conhecimento deles é 

essencial para manter uma estratégia que elimine ou minimize os riscos deles decorrentes. De 

forma geral, o risco é calculado através da probabilidade ou possibilidade de ocorrência de um 

evento e da consequência ou impacto do evento em uma atividade ou empreendimento 

(AS/NZS, 1990). Essa avaliação deve incluir a identificação de todas as fontes de início e de 

propagação de um incêndio, bem como a geração de fumaça, gases ou fumos tóxicos que 

poderiam colocar em perigo a vida das pessoas e os bens materiais (NFPA, 2004).  

 

A NBR-13.860 define fogo como o processo de combustão caracterizado pela emissão de 

calor e luz. Conforme relata o Prof. Seito (2008), não há consenso mundial para definir o 

fogo. Tem-se, assim, segundo ele: 

 

 Estados Unidos da América - (NFPA): Fogo é a oxidação rápida autossustentada 

acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz; 

 Internacional - ISO 8421-1: Fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão 

de calor acompanhado de fumaça, chama ou ambos. 

 

De acordo com o COSO (2007), todas as organizações enfrentam incertezas, e o grande 

desafio enfrentado pelos administradores é determinar até que ponto aceitar essas incertezas, 

além de definir como essas incertezas podem interferir no esforço para gerar valor às partes 

interessadas. Essas incertezas vêm sob a forma de eventos, que podem gerar impactos 

positivos ou negativos, ou ambos. A gestão de riscos deverá não apenas aumentar a 
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probabilidade de sucesso, mas também reduzir o potencial de fracasso e as incertezas 

associadas em alcançar os objetivos globais do empreendedor. 

 

Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SNDC, 2004), risco aceitável é um risco 

cujas consequências são limitadas, associado a benefícios percebidos ou reais, tão 

significativos que grupos sociais estão dispostos a aceitá-lo. A aceitabilidade do risco diz 

respeito a informações científicas, fatores sociais, econômicos e políticos, bem como aos 

benefícios decorrentes dessa condição. A gestão de riscos é parte central da estratégica de 

gestão de toda empresa bem-sucedida; além disso, é o processo por meio do qual a empresa 

metodicamente aborda os riscos associados às suas atividades com a meta de atingir benefício 

sustentável.  

 

A classificação de riscos utilizada na indústria não é consensual, exaustiva e aplicável a todas 

as organizações. A avaliação de riscos é um processo global de identificar, analisar e valorar 

os riscos do empreendimento. Para tal, deve ser adotada uma metodologia estruturada que 

permita levantar os fatores de riscos, valorar os riscos associados aos mesmos, sua prioridade 

e seus métodos de mitigação para o risco de incêndios em subsolo. 

 

Qualquer metodologia exige clara definição de conceitos, termos e siglas. Segundo Eston 

(2008) no Brasil é utilizado os termos perigo e risco de modo confuso, deficiente sendo que a 

correspondência com o termo em inglês “hazard” tem sido erroneamente traduzido por 

perigo; desapareceu a tradução para “danger” sendo que a tradução deficiente se iniciou na 

área ambiental e se espalhou depois para as áreas de higiene e segurança assim como perdeu-

se o conceito fundamental em higiene e segurança relativo à exposição. 

 

Nesta dissertação aplicam-se os conceitos utilizados no processo de avaliação de riscos 

conforme preconiza o Comitê OB-007 de Gestão de Riscos, da “Standards Australia e 

Standards New Zealand”, como revisão da norma AS/NZS 4360 (1990), que deu origem à 

norma ISO 31.000. A FIG. 2.10 ilustra o processo de avaliação de riscos e fornece uma 

estrutura genérica para estabelecer os contextos, a identificação, a análise, a avaliação, o 

tratamento, o monitoramento e a comunicação de riscos. 
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 Caracterização do risco 

 

Trata-se da descrição dos efeitos potenciais relacionados com os eventos. O processo de 

análise de risco deverá examinar as fontes de risco, as consequências e a probabilidade do 

evento de risco antes de aplicar qualquer controle existente ou tratamento para chegar à 

classificação de “risco pré-tratamento”. 

 

 Avaliação da exposição 

 

Refere-se ao estudo da evolução do fenômeno, considerando-se a variável tempo. O processo 

de análise de risco deverá levar em consideração os controles existentes e reexaminar as 

consequências e a probabilidade do evento de risco para chegar a uma classificação pós-

tratamento ou classificação do “risco residual”. Os riscos identificados deverão ser descritos 

em um formato estruturado através de uma matriz e categorizados adequadamente. Os riscos 

com o potencial para impactos “extremo” ou “excepcional”, conforme definido pela matriz, 

deverão ser identificados e registrados independentemente de sua probabilidade, desde que 

tenham o potencial para impactar severamente a operação. Deverão ser analisados e tratados 

com especial consideração. 

 

 Atividades de controle 

 

O fluxograma representado na FIG. 2.11 retrata a abordagem feita nesta dissertação para a 

avaliação de riscos de incêndios, levando-se em consideração o fluxo proposto pela ANSI 

4360.  

 

Políticas e procedimentos deverão ser estabelecidos e implementados para assegurar que as 

respostas aos riscos sejam executadas com eficácia, incluindo as auditorias do sistema. 

Alguns princípios baseados nas recomendações regulamentares devem ser tomados durante o 

planejamento de ventilação. Destaque-se, entre outros, o artigo 22.28, ou NRM-8, que 

estipula que “nas proximidades dos acessos à mina subterrânea não devem ser instalados 

depósitos de produtos combustíveis, inflamáveis ou explosivos” e, a “proibição de fumar em 

subsolo” (NR22, 2000; NRM, 2001). 

 



 
 

 59

 
FIGURA 2. 11- Fluxograma de análise de incêndios 

 

Deverão ser consideradas e implementadas as medidas apropriadas de tratamento e respostas 

aos riscos, medidas que reduzam a classificação de risco a um nível aceitável (SNDC, 2005). 

 

2.8 Modelagem e simulação de incêndios em minas subterrâneas 

 
De acordo com Claret (2009) e o princípio da unicidade, os incêndios reais são únicos a cada 

vez que ocorrem, uma vez que podem ser influenciados por um grande número de parâmetros, 

e isso expressa a dificuldade em modelar matematicamente os incêndios.  

 

A simulação de dados relativos a incêndios é muito mais complexa do que somente a 

ventilação em condições normais (MFIRE, 2010). Portanto, deve-se escolher previamente um 

entre três tipos de incêndios para modelar apropriadamente uma dada situação de incêndio em 

subsolo: 
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 Taxa fixa de calor inicial; 

 Incêndio rico em oxigênio; 

 Incêndio rico em combustível.  

 

Incêndio com taxa fixa de calor refere-se a um incêndio que é definido como uma taxa 

específica de calor e uma taxa fixa de gases produzidos. Três variáveis são usadas para 

especificar um incêndio com taxa fixa de calor: 

 

 Taxa calor: fluxo de calor na fonte do incêndio expressa em kW. 

 Conteúdo: taxa de produção de gases expressa em m3/s. 

 Concentração: concentração de gases produzidos, expressa em porcentagem. 

 

Para o incêndio rico em oxigênio e rico em combustível, assume-se a combustão completa do 

combustível à base de hidrocarbonetos para produzir dióxido de carbono (CO2) e água.  

 

Ainda segundo o referido manual, um incêndio rico em oxigênio é definido pela concentração 

de oxigênio contido na corrente de ar a montante do incêndio. No caso de incêndio rico em 

combustível, a zona de fogo é tão grande e quente que o volume total de ar passando pela 

zona de incêndio é aquecido a uma temperatura suficiente para causar a pirólise do 

combustível. O combustível pirolisado queima intensamente até que todo o oxigênio presente 

na coluna de ar seja consumido. O combustível continua a ser pirolisado, mas não pode 

queimar devido à falta de oxigênio. O combustível pirolisado, mas não queimado continua no 

fluxo à jusante do incêndio dando origem ao nome de incêndio rico em combustível. (MFIRE, 

1995). O local do incêndio em um conduto de adução/exaustão principal ou área de baixo 

fluxo é importante para se determinar se o incêndio assume uma característica de rico em 

oxigênio ou rico em combustível, o que irá ajudar o usuário a determinar quais parâmetros 

utilizar na simulação do incêndio. 

 

Dois parâmetros críticos que determinam a intensidade de um incêndio e seus efeitos no 

sistema de ventilação da mina são a razão de liberação de calor (HRR) e a produção de gases. 

A taxa de liberação de calor determina a taxa de energia térmica liberada para a mina (EGAN, 

1990).  
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A razão ou taxa de queima na combustão está diretamente relacionada à diferença entre o 

calor fornecido pela chama e a perda de calor na superfície do material em combustão e 

inversamente proporcional ao calor necessário para decompor o material em voláteis e de 

desenvolvimento de calor (SEITO, 2008).  

 

Assim, a razão de queima do material combustível é expressa pela equação 2.17.  

 

Vrr xHBH     [2. 17] 

 
Onde: 

 

Hr é a taxa de liberação de calor, em kW; 

Br é a taxa de queima, expressa, em kg/s; 

Hv é o calor do combustível, expresso em kJ/kg. 

 

As taxas de queima são estimadas ou medidas. Já a taxa de produção de gases determina a 

quantidade de gases produzida pelo incêndio e, consequentemente, a concentração de gases 

no circuito de ventilação.  

 

A taxa de produção de gases é determinada pela fórmula: 

 
xHF rCPr )(   [2. 18] 

 
Onde: 

 

Fré a taxa de produção de gases para o produto de interesse, expressa em m3/s; 

Hr é a taxa de liberação de calor, em kW; 

ß é a taxa de produção de gases, constante para cada produto de interesse. 

 

Os valores de ß para os subprodutos mais comuns da combustão (CO e CO2) foram 

experimentalmente determinados e derivados de ensaios conduzidos por Egan (1990). Para 

referência, uma tabela foi incluída no apêndice.  
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2.8.1 Estratégias de controle e escape 

 

De acordo com Kovac et al. (2009), quando um incêndio ocorre em uma mina subterrânea, a 

técnica básica de sobrevivência para um trabalhador é escapar da mina. O produto final de um 

incêndio nas minas modernas — onde uma profusão de materiais sintéticos é utilizada, seja na 

forma de proteção dos cabos elétricos, seja na composição dos pneus de máquinas e 

equipamentos ou dos combustíveis e lubrificantes — provoca o surgimento de gases tóxicos, 

fumaça e deficiência de oxigênio. O subproduto mais importante de um incêndio é o 

monóxido de carbono (CO). Ele é altamente tóxico por causa de sua afinidade em combinar 

com a hemoglobina do sangue, impedindo, assim, a captação do oxigênio. Outros subprodutos 

tóxicos encontrados como subproduto de incêndios nas minas modernas são o cianeto de 

hidrogênio (HCN) e o cloreto de hidrogênio (HCl). O HCN é o mais perigoso dos 

subprodutos tóxicos depois do CO porque pode interferir com o uso do oxigênio pelo corpo. 

Somente é liberado durante a queima de compostos que contêm nitrogênio. HCl irrita os olhos 

e o trato respiratório superior. É liberado durante a degradação térmica de materiais contendo 

cloro, como o PVC.  

 

Sob estas circunstâncias, a fuga é virtualmente impossível, a menos que as pessoas estejam 

equipadas com máscaras de fuga que proveem seu próprio oxigênio, isolado de fonte exterior. 

Máscaras de fuga tipo filtro químico não devem ser utilizadas nessas circunstâncias, pois tais 

dispositivos somente proveem proteção respiratória contra monóxido de carbono e não devem 

ser usadas em atmosferas que contêm menos de 19,5 % de oxigênio nem em atmosferas que 

contêm outros gases tóxicos e vapores (MSA, 1988).  

 

As máscaras de fuga autógenas, tipicamente utilizam a reação abaixo para o fornecimento de 

oxigênio: 

 

CALOROKOHHKO  222 2

1
122    [2. 19] 

 

CALOROHCOKCOKOH  23222    [2. 20] 

 

A quantidade de oxigênio consumida pelo corpo humano varia conforme o esforço físico. 

Uma pessoa em repouso consome aproximadamente 0,26 litros por minuto de oxigênio. 

Durante um esforço árduo o consumo pode chegar a oito vezes esse valor (Mine Rescue 
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Handbook, 1978). A Câmara das Minas da África do Sul (CMSA, 2006) determinou as 

distâncias máximas recomendadas para a utilização dessas máscaras para minas metálicas.  

 

Para as máscaras de fugas com capacidade de fornecimento declarada de setecentos e 

cinquenta litros de oxigênio, o consumo de oxigênio, independentemente das características 

tecnológicas das máscaras, é determinado por uma série de fatores, incluídas as características 

fisiológicas dos usuários e a natureza física das rotas de fuga.  

 

O método é composto por quatro etapas e leva em consideração a demanda ventilatória de 

acordo com o tipo de terreno, conforme os passos a seguir: 

 

 Determinar a categoria da rota de fuga em termos de postura do corpo, inclinação e altura 

da rota de fuga. 

 Medir as distâncias em metros. 

 Começar pelo ponto onde o usuário estiver trabalhando, multiplicar pela distância de cada 

componente do caminho com a respectiva demanda ventilatória.  

 Quando a soma da respectiva demanda de oxigênio for igual a 750 litros, a distância 

máxima segura que a máscara sustenta o usuário foi atingida. 

 

Os dados seguintes, extraídos da TAB. 1 do livro da Câmara das Minas da África do Sul 

(CMS, 2006) mostram que a demanda ventilatória típica para minas subterrâneas, com base 

na demanda ventilatória para o percentil 95% para homens, de acordo com as convenções 

internacionais, na posição inclinada e subindo um painel inclinado, é de 4,6 l/m; subindo uma 

rampa a 30° o consumo de oxigênio é de 5,4 l/m; subindo uma rampa a 30°, dotada de 

escadas, o consumo de oxigênio é de 2,7 l/m e, caminhando no plano este consumo de 

oxigênio é de 0.6 l/m. 

 

A FIG. 2.12 simula uma caminhada hipotética de uma pessoa abandonando uma área sob 

condições anormais através de uma chaminé de ventilação. A linha em azul é caracterizada 

pela demanda requerida ao subir uma chaminé dotada de escadas, passando para uma rampa a 

30° (linha lilás);m seguida andando no plano (linha amarela) e, finalmente, descendo outra 

rampa (linha azul). Vê-se pelo gráfico que, a partir dessa distância, restariam somente 200 
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litros de oxigênio, portanto uma câmara de refúgio ou uma zona de ventilação com ar fresco 

devem ser providenciadas dentro desse limite de alcance da máscara de fuga.  

 

 
 

FIGURA 2.12 - Distância percorrida versus consumo de oxigênio 
 

Bases de ar fresco podem ser providenciadas quando se planeja uma mina através de distritos 

ou zonas de ventilação. O conceito de zonas de ventilação leva em consideração que a 

ventilação principal de uma mina tenha circuitos de adução do ar fresco em paralelo. Isso 

permitiria, em relação a um circuito em série, melhor qualidade de ar, mais confiabilidade em 

caso de emergências, notadamente para incêndios, além da redução da possibilidade de 

contaminações por poeira, acréscimo de calor e umidade.  

 

A FIG. 2.13 ilustra duas zonas distintas de ventilação que são alimentadas por ar fresco em 

paralelo, de forma independente. Na prática, isso representa que, caso haja nas áreas A e B 

uma fonte de potencial de poluição, as áreas C e D, como são alimentadas por um poço de 

adução independente, não serão afetadas pelos acontecimentos nas áreas A e B. 

 

Caso não haja essa possibilidade, câmaras de refúgio devem ser providenciadas. A NR-22 

estipula no artigo 22.32.4 que “nas minas de subsolo deve existir uma área reservada para 

refúgio, em caso de emergência, devidamente construída e equipada para abrigar o pessoal e 

prestação de primeiros socorros”.  
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FIGURA 2.13 - Zonas de ventilação 
 

O objetivo de uma câmara de refúgio é prover e sustentar a vida das pessoas em subsolo no 

caso de uma emergência, seja um incêndio, seja gases tóxicos ou nocivos. Uma câmara de 

refúgio deve, a qualquer hora, ser capaz de manter um ambiente habitável, que seja mantido 

pelo tempo necessário para o restabelecimento das condições normais ou até que as pessoas 

sejam resgatadas. Recomenda-se que as câmaras de refúgio sejam locadas a uma distância 

máxima para que uma pessoa em um estado razoável de aptidão física possa caminhar em 

andar moderado utilizando no máximo 50% do oxigênio disponível em sua máscara de fuga. 

Isso implicaria uma distância máxima de não mais que 750 m (WA, 2005).  

 

O tamanho da câmara de refúgio deve ser suficiente para acomodar não só o pessoal que 

trabalha ali normalmente, mas também prover refúgio para os trabalhadores eventuais na área, 

tais como supervisores, topógrafos, geólogos, etc.; caso contrário, procedimentos 

administrativos devem limitar a quantidade de pessoas que adentrem àquelas áreas (WA, 

2005).  

 

De acordo com o guia da WA, experiências mundiais de incidentes provenientes de 

informações seguras sugerem que as câmaras de refúgio sejam dotadas de sistema de 

sustentação de vida para uma duração entre duas e dez horas. Ainda segundo o guia, o método 

mais apropriado é fundamentar a recomendação em um cenário de pior caso. Tal cenário de 
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pior caso poderia ser, por exemplo, um veículo de grandes proporções incendiando em uma 

via principal de adução. 

 

Brake (1999) faz algumas recomendações para que, sempre que possível, as câmaras de 

refúgio sejam locadas: 

 
 Em rotas principais ou normais de passagem onde alcancem alta visibilidade e 

reconhecimento pelo trabalhador; 

 Onde mais de uma câmara é requerida em um nível, elas deveriam ser localizadas de 

forma a maximizar as opções dos trabalhadores em acessá-las, vindo de rotas ou direções 

diferentes; 

 À pelo menos 60 m de um depósito de explosivos ou acessórios; 

 À pelo menos 15 m de um transformador, de potência maior do que 5 KVA; 

 Que tenha efeito mínimo na câmara um incêndio em uma área de estacionamento ou área 

de abastecimento de diesel; 

 Suficientemente distante de qualquer material combustível de forma que a câmara não 

possa, por sua vez, incendiar e que o acesso a ela não possa ser bloqueado pelo incêndio.  

 

 

2.13 Ferramentas para modelagem computacional 

 

Os sistemas de ventilação principal de minas subterrâneas têm sido projetados, construídos e 

operados por décadas. Como a energia despendida não representava um custo operacional 

significativo, maiores cuidados não eram tomados na sua concepção, operação e manutenção. 

 

Essa realidade mudou com o aprofundamento das minas, o aumento dos custos de energia, a 

necessidade cada vez maior de aumentar o volume de ar circulante devido ao aumento da 

mecanização, a necessidade de alcançar maior produtividade, as mudanças nas taxas de 

produção ou outras necessidades não antecipadas no projeto, além das exigências legais. O 

projeto de um sistema principal de ventilação subterrâneo e do sistema de controle ambiental 

é um processo muito complexo com muitas características interagindo, então não deve ser 

tratado isoladamente para evitar reformulações caras durante a vida útil da mina. Durante o 

estudo das várias fases de uma mina, deve-se sempre levar em consideração a máxima 

velocidade permitida ou a velocidade mais econômica do ar.  
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Critérios adicionais segundo McPherson (2008) para velocidades do ar aceitável e fluxos de ar 

em poços são os seguintes: 

 

 Velocidade do ar de 10 m/s com base na área livre do poço. A área livre do poço é 

definida como a área líquida após a dedução da área ocupada pela equipagem e veículos 

de transporte do poço.  

 A seção transversal do maior veículo de transporte no poço não deverá exceder 30% da 

área livre do poço onde existem dois ou mais meios de transporte, ou 50% da área livre do 

poço, onde há apenas um veículo de transporte.  

 A velocidade máxima relativa do ar (com base na área livre) entre o fluxo de ar e o maior 

veículo de transporte não deve exceder 30 m/s, sem precauções especiais para proteger a 

estabilidade deste veículo de transporte, e não deve exceder 50 m/s em qualquer hipótese. 

 

O propósito é minimizar as perdas de pressão no sistema de ventilação mantendo a eficiência 

e a segurança. A perda total é dada pela equação 2.21. 

 

xfT HHH      [2. 21] 

 
Onde: 

 

Hf são as perdas por atrito; 

Hx são as perdas por turbilhonamento. 

 

As perdas Hf ocorrem por causa do atrito do ar contra as paredes das galerias ou dutos de 

ventilação. Elas são proporcionais às características físicas das vias de transporte do ar, 

portanto são “perdas lineares”. Elas são caracterizadas pela equação 2.22 conhecida, por 

equação de Atkinson.  

 
2

3
Q

A

PL
kH f      [2. 22] 

 
Onde, no sistema internacional de unidades (SI), tem-se: 

 

Hf em Pa (N/m2); 

k, fator de atrito, dado em Ns2m-4; 
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P, perímetro da galeria, dado em m; 

L, comprimento da galeria, dado em m; 

A, área de seção da galeria, dada em m2; 

Q, vazão de ar, dada em m3/s. 

 

Na equação de Atkinson o fator de atrito k é um parâmetro importante para se obter a energia 

despendida pelo sistema e pode ser obtido em tabelas ou por meio de testes conduzidos nos 

locais de interesse. Em geral, o valor de k apresenta-se entre 0,01 e 0,02 Ns2m-4 para galerias 

e entre 0,001 e 0,003 para dutos de ventilação.  

 

As variáveis k, P e L e A3 podem ser condensadas em um único parâmetro R, denominado 

“resistência de galeria”, segundo a equação 2.23. 

 

3A

PL
kR      [2. 23] 

 
Onde R é dado, no SI, em Ns2m-8. 

 

Assim, Hf pode ser escrito como a equação 2.24. 

 
2RQH f      [2. 24] 

 
Em uma mina, galerias com R diferente encontram-se conectadas umas às outras. De acordo 

com a configuração da mina e o modo como são feitas as conexões, é possível encontrar um 

valor de R único representando todo o circuito de ar ou a “resistência equivalente” do circuito. 

Vê-se que a equação 2.24 representa uma equação do segundo grau, passando pelo zero. 

 

Para determinar a resistência equivalente do circuito, é preciso simplificar as associações de 

galerias ou dutos de ventilação até um circuito único. Com isso, pode-se representar 

graficamente o comportamento de uma galeria ou duto de ar, ou conjunto de galerias ou dutos 

conectados entre si, o que leva à curva característica de uma galeria, segundo a FIG. 2.14.  

 

No planejamento de sistemas de ventilação em mina subterrânea, especial atenção deve ser 

dada na determinação do parâmetro fator de atrito, cujo conhecimento é necessário para o 

cálculo das resistências à passagem do ar pelo circuito de ventilação e determinação, com 

precisão, dos ventiladores principais. (SALVADORETTI, 2010). Isso pode se tornar 
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extremamente trabalhoso ou até impraticável para minas com extensas malhas de ventilação, 

o que leva ao uso de modelamento computacional para se obter o R da mina. 

 

 
 

FIGURA 2.14 - Curva característica de uma galeria 
 

O segundo grupo de parâmetro refere-se às perdas por turbilhonamento do ar ou perdas de 

pressão Hx. Esse é um tipo especial de perda de carga que inclui as perdas na entrada ou na 

saída do ar das galerias ou dutos de ventilação. Essas perdas por turbilhonamento ocorrem de 

forma abrupta e não são proporcionais ao comprimento das galerias ou dutos e são, portanto 

perdas localizadas. A obtenção de estimativas para Hx não é através de uma equação simples 

como Hf. Em geral, usam-se tabelas ou ábacos com valores originados experimentalmente. 

Perdas por turbilhonamento tipicamente respondem por 10% a 30% da resistência total da 

mina, com perdas de pressão por atrito de respondendo pelas perdas restantes (HARTMAN, 

1983). 

 

Segundo McPherson (2008), para determinar as perdas por choque produzidas por mudanças 

de direção, curvas, cruzamentos, obstruções e reguladores nos circuitos de entradas ou saídas 

das galerias, pode-se utilizar a técnica do fator de perdas de choque, em que se estabelece uma 

resistência equivalente de acordo com a geometria das galerias segundo as equações a seguir. 

 

choqueoComprimenteEquivalent RRR   [2.25] 

 
Onde Rcomprimento é dado pela equação de Atkinson (equação 2.22), corrigida pela densidade.  
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2.13


A

per
kLR ocompriment 

   
[2.22] 

 
E Rchoque é dada pela equação 2.27. 

 

22 A

X
R choque




     
[2.27] 

 
Onde, no SI temos: 

 

X , fator de choque, adimensional; 

 , densidade do ar, em kg/m3; 

A , área seção reta, em m2. 

 

Pode-se também utilizar tabelas para as distintas situações, como a abaixo: 

 

 
TABELA 2. 10- Fatores de perdas de carga recomendados 

(McPherson, 2008) 

Exemplos de geometria de vias de ar Fator X 

Curva 90º seção quadrada r/w = 1* 0,25 

Curva 90º seção quadrada r/w = 0,5 1,3 

Curva 90º seção redonda r/d = 1 0,2 

Curva 90º seção redonda r/d = 0,1 1,1 

Curva a 45º seção quadrada r/w = 1 0,15 

Curva à 45º seção quadrada r/w = 0,5 0,78 

Curva fechada a 45º seção quadrada r/w = 1 0,05 

Curva aberta a 45º seção redonda r/w = 0,5 0,26 

Desvio 45º cerrada seção redonda r/w = 0,1 0,66 

Curva fechada a 45º seção redonda r/w = 1 0,12 

Desvio suave 45º seção redonda r/w = 0,1 0,22 

Curva aberta a 45º seção redonda r/w = 1 0,04 

Entrada com bordo definido (ex. portal de injeção) 0,5 

Entrada do duto 1 

Entrada da boca de campana 0,03 

 

Além das perdas na pressão total causadas por atrito e as perdas por turbilhonamento, há as 

perdas decorrentes do efeito sistema (AMCA, 2009). O efeito sistema ocorre por causa das 
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diferenças entre as conexões padronizadas usadas em testes de laboratório para realizar as 

avaliações de desempenho de um ventilador e as conexões de entrada e de saída instaladas 

nesse ventilador. Então, o efeito sistema é o resultado da diferença em como o ventilador foi 

testado, comparado como é instalado. Para minimizar o efeito sistema, as conexões de entrada 

e saída de uma instalação de ventilação devem ser cuidadosamente projetadas e montadas 

para criar um fluxo de entrada e saída o mais uniforme possível aproximando assim de uma 

instalação-padrão. 

 
A importância da determinação precisa das perdas de pressão em um sistema de ventilação é 

vital uma vez que para haver determinada vazão através de uma galeria de ventilação, os 

ventiladores devem proporcionar pressão igual às perdas Ht sofridas pelo ar durante a 

movimentação. 

 

 

2.13.1 Simulação computacional em ventilação 

 

Na previsão de desempenho de sistemas de ventilação, tem-se extensivamente utilizado a 

simulação computacional como forma de descrever a direção e sentido dos fluxos de ar em 

minas subterrâneas (HARTMAN, 1991; HALL, 1981). A simulação computacional 

proporcionou um método seguro para prever o comportamento de sistemas de ventilação em 

minas de grande porte e pode ser considerada como uma ferramenta para o projeto de 

ventilação (KENNEDY, 1999). O verdadeiro valor do uso de modelagem usando-se sistemas 

computacionais está na sua capacidade de predizer fluxo de ar circulante, as perdas de pressão 

ao longo da malha, assim como suas condições ambientais (MCPHERSON, 2001).  

 

Com isso, através do estudo de cenários é possível analisar as consequências de determinadas 

mudanças no sistema. Para se obter uma configuração ótima da ventilação ao longo da vida 

útil da mina, seria necessário fazer uma análise completa do planejamento para um ano, e um 

planejamento macro para os dois próximos anos (BRAKE, 2009). Para isso, pode-se integrar 

o planejamento da ventilação ao planejamento de mina através da utilização de aplicativos 

sequenciadores de desenvolvimento de mina.  

 

Quando se usam programas de simulação, deve-se conhecer a confiabilidade dos dados de 

entrada; “se os dados não são bons, não há chance do modelo computacional ser bom” 
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(SALVADORETTI, 2010). Uma importante feição de muitos programas de ventilação é sua 

capacidade de representação e manipulação gráfica dos circuitos de ar, que pode ser usada 

para manter atualizados os mapas de mina, juntamente com as características geométricas das 

aberturas.  

 

A competição na indústria de computadores levou rapidamente ao mercado uma 

multiplicidade de programas que simulam o comportamento aerodinâmico e termodinâmico 

do ar de ventilação em uma mina subterrânea. O maior benefício em utilizar a simulação 

computadorizada vai além de somente prover uma visão do futuro. Essas vantagens incluem: 

 Tomar as decisões corretas; 

 Explorar as possibilidades; 

 Diagnóstico de problemas; 

 Preparação para mudanças. 

 

Há duas classes de aplicativos que podem ser usados em minas subterrâneas: aqueles que 

consideram o ar como um fluido incompressível e a temperatura constante e aqueles que 

levam em conta a compressibilidade do ar e a consequente mudança de densidade e conteúdo 

de umidade assim com os efeitos da temperatura do fluido. 

 

 VNetPC2007 

 

O programa VnetPC® foi projetado e desenvolvido com base nas suposições de fluxos 

incompressíveis e nas leis de Kirchhoff. O código utiliza uma forma acelerada da técnica de 

repetição de Hardy Cross ou algoritmo de Hardy Cross para a análise das redes de fluxo a fim 

de chegar a uma solução e ajudar no planejamento de sistemas de ventilação subterrânea. 

Devido a isso, o sistema deve ser fechado e não pode apresentar malha aberta sob pena do 

programa não funcionar. A FIG. 2.15 mostra a maneira como o programa resolve as malhas 

fechadas, segundo o método de Hardy Cross. 

 

Informações detalhadas descrevendo a geometria da mina, resistências ou dimensões físicas 

dos condutos de ar localização e curva características dos ventiladores devem ser utilizadas 

para se fazer um circuito fechado da rede de ventilação. 
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500 m ou minas quentes, o programa introduz erros ao não levar em conta a 

compressibilidade do ar, além de desconsiderar a ventilação natural causada pelo calor. Esses 

erros chegam a 10% do volume de ar circulante, o que inviabiliza os modelos para projetos de 

detalhamento em engenharia que requerem uma precisão em torno de 95%.  

 

Um aplicativo muito interessante que roda como uma sub-rotina do VNETPC2007 é o 

MFIRE. O aplicativo MFIRE foi primeiramente desenvolvido pela Universidade Tecnológica 

Michigan (MTU) sob o patrocínio da Agência de Minas dos EUA (US Bureau of Mines). O 

programa MFIRE simula a interdependência entre o sistema ventilação da mina, seus 

ventiladores e estruturas pertinentes, bem como as mudanças nas condições ambientais ou 

fontes de calor, tais como um incêndio e as temperaturas dele resultante. Também leva em 

consideração a ventilação natural. Nesse ponto é que os resultados das simulações dos 

cenários plausíveis de incêndios se tornam essenciais para a tomada de decisões corretas, pois 

o programa permite prever as condições de temperaturas decorrentes do incêndio. MFIRE 

executa os cálculos da rede de planejamento da ventilação e estados dinâmicos ou transientes, 

modelando as redes de ventilação sob uma variedade de condições, informando as 

concentrações de gases nocivos e temperaturas inferidas.  

 

O programa simula as respostas dos parâmetros alterados do sistema de ventilação tais como a 

introdução de fontes de calor, podendo ser um incêndio ou um sistema de refrigeração ou a 

variação das temperaturas exteriores, ou a variação das estruturas de controle de ventilação.  

Ele foi desenvolvido com a suposição de fluxo compressível, com a rede baseada em 

equilíbrio de fluxo de massa, inclusão de calor e mudança de densidade nos cálculos. Isso 

permite ao programa avaliar o efeito de disparidades térmicas em um sistema de ventilação de 

mina e foram incluídas adaptações para controlar reversões de corrente de ar causadas pela 

adição de uma fonte calor. O código utiliza uma forma da técnica iterativa de Hardy Cross 

para convergir a uma solução. O programa apresenta, porém, como maior limitação a 

capacidade reduzida de processamento das malhas de ventilação. Ele somente opera em 

malhas com número reduzido de entradas, trava e emite erro por excesso de entradas acima de 

setenta e cinco malhas. Isso, na prática, significa que é inviável para minas que tenham três ou 

mais poços ou rampas de adução ou exaustão de ar, em superfície. 

 VUMA 
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VUMA é um aplicativo projetado para simular condições atmosféricas e ambientais em minas 

subterrâneas. Foi desenvolvido em conjunto pela CSIR Miningtek e Bluhm Burton 

Engineering da África do Sul. Esse produto está baseado em pesquisas atuais e no 

desenvolvimento de procedimentos considerados estado da arte de usos e tecnologia em 

minas profundas.  

 

VUMA foi desenvolvido para uso em minas profundas, é capaz de simular a maioria dos 

métodos de lavra, podendo simular simultaneamente e de forma interativa a corrente de ar, a 

concentração de contaminantes e as propriedades termodinâmicas do ar de uma rede de 

ventilação de mina, com diferentes níveis de mecanização. O programa permite construir uma 

malha de ventilação unindo numerosos elementos componentes, cada um com suas 

especificidades em termos de aerodinâmica, termodinâmica e características de contaminante. 

Os elementos componentes básicos de uma malha de ventilação incluem poços, estações de 

serviços de poços, túneis, frentes em desenvolvimento, áreas de lavra, ventiladores, elementos 

de controle que incluem plantas de refrigeração e reguladores de ar. Pode simular 

simultaneamente a malha de água de refrigeração com suas bombas de recalque, turbinas 

recuperadoras de energia e as máquinas de refrigeração. É largamente utilizado na simulação 

das minas da África do Sul, onde são necessárias quantidades significativas de refrigeração 

para a manutenção das condições ambientais.  

 

O programa apresenta como maior limitação a necessidade de fazer a entrada de dados quase 

manualmente e, embora os resultados modelados apresentem alto grau de aderência com as 

vazões e temperaturas reais, os modelos têm pouca semelhança física com a mina sendo 

modelada. 

 

 VENTSIM VISUAL® 

 

Ventsim Visual simula e disponibiliza o registro de vazões, queda de pressão e executa 

simulações de casos hipotéticos para planejamento de minas novas ou cenários acidentais 

através da simulação de concentração de poeira, fumaça e gases. No cálculo da distribuição 

dos fluxos de ar no sistema de ventilação da mina, leva em consideração os resultados da ação 

dos ventiladores, influências térmicas de incêndios, troca de calor entre a rocha e o ar e as 

resistências associadas à circulação do ar. Portanto, mediante a simulação do comportamento 
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da ventilação durante um evento de um incêndio, é possível decidir quais são as vias de 

escape que se podem utilizar com razoável segurança, entre outras decisões. 

 

Além dessas características, Ventsim Visual® Avançado oferece ferramentas adicionais para 

fazer a análise de forma dinâmica dos gases em expansão oriundos de uma detonação e para 

fazer a análise de recirculação do ar, que em minas profundas é responsável pelo aumento do 

calor e da umidade do ar. Essa ferramenta de análise de recirculação ajuda também na 

verificação do cumprimento das normas reguladoras e regulamentares do Brasil que não 

permitem a reutilização do ar. Outro ponto de destaque refere-se à capacidade do programa de 

importar diretamente dos programas mais utilizados de planejamento de minas tais como 

AutoCAD®, Datamine® os modelos de linha, sem necessidade de transformá-los em DXF.  

 

O programa VentSim Visual®, utilizado como uma ferramenta de análise, oferece ao usuário 

as seguintes possibilidades: 

 Simular e prover um registro do fluxo de ventilação de uma dada mina; 

 Executar simulações do tipo “E se” de novas frentes em desenvolvimento; 

 Planejar os requisitos de ventilação em curto e longo prazo; 

 Selecionar os ventiladores principais de um circuito de ventilação, assim como os 

ventiladores utilizados nas frentes em desenvolvimento;  

 Fazer a análise financeira entre as várias opções de ventilação; 

 Predizer concentrações de fumaça, poeira ou outros gases tóxicos em situações de 

emergências. 

 

O programa VentSim Visual® foi escolhido para ser utilizado na modelagem da mina Cuiabá 

por ser o que apresenta todas as características dos programas acima descritos, tem um 

excelente grau de aderência dos resultados quando comparados com a realidade e, apresenta 

características únicas. Entre essas características destaca-se a possibilidade de se verificar a 

recirculação do ar, que em minas profundas representa um dos maiores fontes de calor e, em 

minas sujeitas a radiações ionizantes, fonte de risco altíssimo para as pessoas. Permite 

também simular as dimensões ótimas para galerias ou poços de transporte de ar, levando-se 

em conta a taxa de retorno do capital investido, o tempo de vida útil da mina e os custos atuais 

de escavação e a energia despendida para movimentar este volume de ar. 
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CAPÍTULO 3 - CARACTERÍSTICAS DA MINA CUIABÁ 

3.1 Introdução 

 

Este capítulo descreve o ambiente geológico e as operações da mina Cuiabá, mina subterrânea 

referência, reconhecida pela sua competência no gerenciamento de operações subterrâneas e 

foco desta dissertação. A mina pertence ao grupo sul-africano AngloGold Ashanti, o terceiro 

maior produtor de ouro mundial. Focaram-se os aspectos que interessam direta ou 

indiretamente na caracterização das condições ambientais subterrâneas, inclusive os aspectos 

técnico-administrativos. Descreveu-se o sistema atual de ventilação da mina e sua 

infraestrutura incluindo os equipamentos e as características próprias do sistema. Julgou-se 

importante caracterizar não apenas a litologia do maciço rochoso porque ele interage com a 

atmosfera subterrânea através de suas propriedades térmicas (calor específico, difusividade, 

densidade e temperatura), mas também a composição litológica na formação do material 

particulado suspenso no ar e no condicionamento das características físicas da superfície da 

escavação subterrânea (rugosidade das paredes). 

 

Este capítulo revê as condições existentes na mina, com o propósito de investigar os requisitos 

relativos à ventilação para o estudo de caso hipotético de produção máxima maximorum dos 

corpos mineralizados da mina Cuiabá. Levantaram-se dados de produção, tais como número 

de frentes em produção, frentes em desenvolvimento, áreas auxiliares e frota diesel, pois estes 

influenciam diretamente na vazão de ar da mina e, consequentemente, na energia despendida 

para movimentá-lo. O intuito desses levantamentos foi alimentar o modelo computacional do 

circuito de ventilação tornando possível predizer as condições ambientais da mina no caso 

hipotético da realização da produção máxima admissível dessa mina, mantendo-se os níveis 

de conforto, segurança e produtividade.  

 

 

3.2 Histórico das operações 

 

A mina Cuiabá, pertencente ao Anglogold Ashanti, é dedicada à exploração de ouro por meio 

de atividades subterrâneas. A exploração comercial começou em 1834, e em 1977 os 

trabalhos de uma nova reavaliação dos recursos minerais foram retomados. Em 1985 os 

trabalhos em escala industrial foram iniciados, e a mina foi projetada para operações sobre 

trilhos. Em 1988 foi comissionado um poço vertical de 5 m de diâmetro, da superfície até o 
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nível 11, em uma profundidade de 760 m. Esse poço foi utilizado para adução do ar fresco de 

superfície, transporte de homens e material em compartimento específico para transporte de 

pessoas, além de um compartimento separado por grade protetora para içamento do material 

desmontado. Inicialmente a mina foi projetada para uma capacidade de produção de 360 M 

tpa. Em 1992 o transporte sobre trilho foi substituído pelo transporte por caminhões diesel. A 

FIG. 3.1 retrata as principais modificações introduzidas em função do aumento de produção. 

 

 
FIGURA 3.1 - Incremento histórico da produção da mina Cuiabá 

 

Em 2002, como parte do Estudo conceitual do projeto de expansão da mina Cuiabá, foi 

contratada uma empresa sul-africana (BBE, 2003), especializada em ventilação e refrigeração 

de minas subterrâneas profundas, objetivando otimizar o sistema de ventilação da mina, bem 

como das necessidades futuras, a fim de garantir os requisitos de segurança e saúde 

ocupacional, que fossem compatíveis com custos efetivos, tanto nos investimentos de capital 

quando nos custos operacionais, proporcionando condições ambientais seguras e saudáveis.  

 

Em 2004 a produção atingiu 835.413 toneladas (2.400 t/dia), e um novo sistema de ventilação 

foi adicionado a ela. Em 2010, fruto de um projeto de expansão, a produção atingiu 1.136.912 

toneladas (3.337 t/dia) e passou a concentrar em uma planta de tratamento de minério na 

superfície, devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes. A mina vem 

apresentando incrementos constantes de produção, fruto do aporte de investimentos e o 

emprego de tecnologias modernas. Em consonância com a dinâmica de aumento de produção, 
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uma correspondente planta de ventilação sempre foi acrescida no intuito de manter as 

condições ambientais dentro dos parâmetros regulamentares.  

 

 

3.3 Localização geográfica e clima 

 

O complexo mina-planta está localizado na zona rural do município de Sabará, em sua porção 

leste, a aproximadamente 35 km de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, às 

margens do ribeirão Sabará, em uma poligonal de 4.054,46 ha, na latitude 19o 57.99’ S e 

longitude 43o 50.04’ W, em uma elevação média de 930 m acima do nível do mar. O principal 

acesso ao complexo é realizado pela rodovia MG-05 até Sabará e, em seguida, pela rodovia 

Olavo Bartolomeu Vitoriano até a portaria do empreendimento. Alternativamente, o acesso 

pode ser realizado pelo município de Caeté e, em seguida, pela rodovia Olavo Bartolomeu 

Vitoriano, sentido Caeté-Sabará.  

 

 

3.3 Aspectos climáticos 

 

A região da mina situa-se no clima do Atlântico Sul (ASAS), que é um sistema estacionário 

com temperaturas em seu interior bastante elevadas, principalmente no verão, devido à 

intensa radiação solar incidente e com um elevado grau de umidade absoluta. Embora seja um 

anticiclone quente e úmido, ocorre a predominância das condições de estabilidade atmosférica 

por causa dos efeitos de subsidência (correntes verticais descendentes), que não permitem a 

formação de nuvens extensas e desenvolvidas. Esse fato caracteriza a estabilidade de um 

sistema dessa natureza (Fonte: relatórios internos). 

 

 

3.3.1 Precipitação média mensal 

 

A distribuição anual das precipitações na região indica a ocorrência de um regime 

pluviométrico tipicamente tropical, com concentração de chuvas no verão e seca no inverno. 

Segundo a classificação de tipologias homogêneas de Souza (1993), a região da mina 

apresenta índices de precipitação pluviométrica acima de 1.500 mm. As chuvas concentram-

se principalmente de outubro a março, e o período correspondente ao verão apresenta-se 
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quente e úmido em geral. A estação seca corresponde aos meses entre abril e setembro, com o 

inverno apresentando clima temperado e seco (MDGEO, 2004). 

 

3.3.2 Temperatura média  

 

A região apresenta dois períodos bem marcados em relação à temperatura: uma estação fria de 

maio a agosto, e uma estação quente de setembro a março. Para fins de projeto de ventilação e 

refrigeração, serão utilizadas as temperaturas médias das máximas de: 

 Temperatura de bulbo úmido:  23 °C; 

 Temperatura de bulbo seco:  30 °C. 

 

3.3.4 Pressão atmosférica 

 

A região apresenta uma variação anual da pressão atmosférica em virtude da atuação de 

sistemas de larga escala. A pressão barométrica de projeto é de 90,1 kPa. 

 

3.3.5 Evaporação média mensal 

 

Esta variável climática está associada com os maiores períodos de insolação e com os de 

nebulosidade. Portanto, ocorre na região um período de intensa evaporação em resposta ao 

período de maior insolação (junho a setembro), e será utilizado o valor de 135 mm. 

 

3.3.6 Umidade relativa 

 

A umidade relativa, apesar de permanecer mais ou menos constante em boa parte do ano 

(janeiro a junho) decai rapidamente de julho até o final do período mais seco (setembro). Para 

projeto será utilizado o valor de 16,5 g/kg.  

 

3.3.7 Densidade do ar 

 

A densidade do ar, de projeto é de 1,0 kg/m3. 

 

 

3.3.8 Gradiente geotérmico  
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O gradiente geotérmico do local é 0,014 °C/m; a temperatura da rocha em superfície é de 20 

°C. 

 

3.3.9 Concentração máxima de gases permitida nas frentes de trabalho 

 

Conhecendo-se a fonte de gases e sua vazão, é possível determinar a vazão de ar fresco 

necessária para atingir as concentrações de gases até as proporções exigidas pela legislação, 

através da equação 3.1 (HARTMAN et al., 1991). 

 

NLT

LTQ
Q





)1(1

   [3.1] 

 
Onde: 

Q é a vazão necessária de ar de diluição dada em m3/s; 

Q1 é a vazão de geração do gás em m3/s; 

LT é o limite de tolerância dado em %; 

N é a concentração do gás no ar normal de mina, em %. 

 

A TAB. 3.1 mostra os limites de tolerância dos principais gases encontrados em minas 

subterrâneas metalíferas, conforme estabelecido na NR-15, em seu ANEXO 11. 

 

TABELA 3.1 - Limites de tolerância para os gases mais comuns 

Gases                                                     Limites de Tolerância 

CO  39 ppm 

CO2  3900 ppm 

NOx  4 ppm 

H2S  8 ppm 

SO2  4 ppm 

NH3  20 ppm 

 

3.3.10 Gerenciamento da poeira mineral  

 

De acordo com a Política de Segurança e Higiene do Trabalho da empresa, a cada ano são 

implementadas melhorias, acompanhando as práticas internacionalmente reconhecidas, a fim 

de eliminar, minimizar ou controlar os riscos relacionados ao trabalho. A fim de controlar a 

geração de poeiras nos postos de trabalho, onde rocha ou minério estiverem sendo perfurados, 
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manuseados, detonados, carregados, descarregados ou transportados em toda mina, é utilizada 

água em abundância.  

 

A seguir apresentam-se as práticas utilizadas na manutenção do ambiente seguro, segundo o 

Programa de Proteção Respiratória da empresa. 

 

 Manter umidificação abundante nas frentes de perfuração e dos materiais desmontados no 

subsolo, como forma de evitar a suspensão de poeira no ambiente. 

 Manter o programa de monitoramento periódico de poeira mineral (SiO2) em todos os 

postos de trabalho passíveis de ocorrência desse agente, mormente nas atividades 

desenvolvidas no subsolo das minas.  

 Manter o uso obrigatório de proteção respiratória contra eventuais surtos de poeira para 

todos os empregados, inclusive a supervisão, que atuam no interior das minas. 

 Manter o funcionamento obrigatório do sistema de aspersão de água sempre que a planta 

de britagem for acionada. 

 Assegurar a umidificação em todos os processos de limpeza. O uso do ar comprimido não 

é permitido. 

 Manter nível de umidade constante no minério processado, desmontado e transportado.  

 Manter todas as frentes de perfuração, em desenvolvimentos, com aspersores, a ser 

acionados quando da detonação. 

 Ministrar palestras elucidativas sobre poeira, riscos inerentes e formas de prevenção para 

todos os trabalhadores potencialmente expostos a esse agente.  

 Não permitir que nenhum empregado potencialmente exposto a poeiras deixe de 

comparecer ao ambulatório da empresa para ser submetido a exame médico periódico, o 

qual deve ser realizado, no mínimo, com a periodicidade estabelecida pela NR-7. 

 Manter sistema de inspeção periódica nas fichas de EPI, visando identificar morosidade 

por parte do trabalhador na substituição de filtros e respiradores. 

 Substituir, ao final da vida útil, equipamentos de perfuração e transporte de minério no 

subsolo, dotados de cabinas adequadas, que possam ficar fechadas enquanto o operador 

trabalha. 

 Monitorar mensalmente os sistemas de ventilação das minas e, sempre que houver uma 

modificação de níveis de produção, aumento das metragens avançadas nos 
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desenvolvimentos, modificações no método de lavra, alterações no número de 

equipamentos.  

 Ministrar periodicamente palestras e treinamentos sobre esses agentes nocivos para todos 

os empregados envolvidos. 

 

A FIG. 3.2 mostra como as pistas de rolamento da mina são mantidas umidificadas. 

Caminhões pipa, no intervalo dos turnos de trabalho, umidificam sistematicamente as rampas 

e as galerias da mina, para evitar formação da poeira decorrente do tráfego intenso de veículos 

pesados.  

 

 
 

FIGURA 3.2 - Aspersão de água nos acessos principais 
 

Igualmente, a área de medicina do trabalho, através do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), mantém uma série de rotinas com o objetivo de promover e 

preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores, e inclui, entre outros, a realização 

obrigatória destes exames médicos: 

 Admissão; 

 Exame periódico; 

 Capacitação; 

 Metodologia utilizada; 

 Rotina diagnóstica; 



 
 

 84

 Ocorrência da doença. 

 Admissão 

É realizada a anamnese ocupacional, visando detectar contato do concedido com outras 

poeiras, doenças pulmonares preexistentes, doenças autoimunes. Deverão ser realizados 

exames complementares como raios X de tórax pela técnica da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 2000); espirometria, quando necessário, de acordo com orientação da 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Toxicologia; Primeiro Consenso Brasileiro sobre 

Espirometria. Os parâmetros espirométricos a ser obtidos são: capacidade vital forçada 

(CVF), volume espirométrico forçado, primeiro segundo da curva da CVF (VEF1) e relação 

percentual do VEF1 sobre CVF (VEF1/CVF%). 

 

 Exame periódico 

Anualmente é realizado o exame periódico, que compreende exame clínico e raios X de tórax 

para todas as pessoas expostas ao pó com sílica livre cristalizada. Além disso, realiza-se 

bianualmente espirometria para todos os empregados potencialmente expostos.  

 

Em caso de suspeita da doença os exames são cuidadosamente analisados e repetidos, se 

necessário. Confirmado o diagnóstico, é emitida a comunicação de acidente do trabalho 

(CAT), o empregado é afastado do local de ocorrência de poeira ou do subsolo e remetido à 

perícia do INSS, para estabelecimento do nexo causal. Depois disso, é realizada a revisão de 

saúde do paciente e, se for o caso, o empregado será contraindicado para o trabalho em locais 

com potencial de exposição à poeira ou no subsolo. Todas as informações são anotadas no 

prontuário médico. 

 

 Capacitação técnica 

Tanto os médicos quanto os técnicos de radiologia são obrigatoriamente familiarizados com 

os pedidos de exame e leitura das radiografias preconizados pela OIT (2000). Para isso, 

realiza-se orientação técnica aos médicos do trabalho e ao técnico de radiologia. Para a 

qualidade técnica das radiografias é utilizada a rotina de auditorias periódicas dos exames 

incluindo a análise de qualidade. 

 

 Metodologia utilizada 
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 Treinamento de membros do corpo de médico do trabalho em pneumoconiose dentro 

dos quadros propostos pela OIT (2000). 

 Reciclagem periódica do pessoal técnico envolvido no exame desde a sua realização 

até a leitura final.  

 Exame periódico sistematizado. 

 

 Rotina diagnóstica 

 

Equipamentos 

a. Aparelho de raios X - 300 miliamperes; 

b. Muralbuck grade móvel; 

c. Ecrans de terras raras; 

d. Filme de base verde. 

 

 Ocorrência de doença 

Constatada a doença, é emitida a CAT para fins periciais; então, afasta-se o paciente do local 

de poeira ou subsolo. Após o nexo causal, é realizada a revisão de saúde contraindicando o 

trabalho em local com poeira ou em subsolo. Informa-se a chefia sobre as medidas 

administrativas pertinentes. O paciente ficará sob vigilância médica periódica, com o objetivo 

de surpreender ocorrência de complicações ou intercorrências às pneumoconioses. Procede-se 

a exames médicos periódicos, de acordo com a NR-7 da Portaria 3.214(1978), dando ênfase 

nas operações em subsolo, sujeitas à poeira de sílica livre cristalizada. 

 

 Radiografias 

Padrão OIT 2000. 

 

3.3.10 Custos  

 

A AngloGold Ashanti no Brasil tem no consumo de energia um diferencial competitivo. Isso 

porque 68% da energia consumida por suas unidades em Minas Gerais é gerada pelas usinas 

de sua propriedade. Uma parcela vem do Consórcio Igarapava (36%), e a outra (32%), do 

Complexo de Rio de Peixe, em Nova Lima. O Consórcio Igarapava conta com a participação 

societária da AngloGold Ashanti, dona de parte da energia produzida pela hidrelétrica. Já o 
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Complexo de Rio de Peixe é de propriedade da Empresa e composto por sete Pequenas 

Centrais Hidrelétricas - PCHs (Codorna, G, B, F, DE e E-Nova), três reservatórios (Lagoa 

Grande, Miguelão e Codorna) e duas linhas de transmissão, com cerca de 20 km cada uma 

(Relatório Sustentabilidade, 2010). O custo global de energia elétrica para fins de projeto foi 

tomado como R$ 0.44 por kWh, que representa o custo médio da energia no mercado 

brasileiro posto 2010. 

 

A TAB. 3.2 apresenta o custo médio da escavação vertical no mercado em brasileiro, em 

2010, com Raise Borer Machine, RBM. 

 

TABELA 3. 2 - Custo por metro vertical realizado com RBM 

Diâmetro (m)                                                    Custo (R$ / m) (R$ /m³) 

1,8     1.100 /230 

2,4     1.250 /232.2 

3,0  1.433 /202.8 

4,0  3.270/ 260.4 

5,0  4.667 /237.8 

 

A TAB. 3.3 apresenta o custo médio da escavação horizontal no mercado em 2010, com 

perfuração com jumbo e detonação convencional.  

 
TABELA 3. 3 - Custo por metro linear de avançamento horizontal 

realizado com jumbo 

                                                                 Custo (R$ / m) (R$ /m³) 

Rampa  7200/ 230 

Galeria  7200/ 232.2 

 

 

3.4 Geologia 

 

3.4.1 Geologia regional 

 

A descrição aqui apresentada é parcialmente reproduzida do trabalho de dissertação de 

mestrado de Barbosa (2008). A Mina situa-se na porção norte do Quadrilátero Ferrífero, o 

qual é constituído por rochas arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e proterozoicas do 

Supergrupo Minas e Espinhaço. 
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O Supergrupo Rio das Velhas, hospedeiro de maior parte dos depósitos auríferos da região, 

compreende duas unidades: (a) o Grupo Nova Lima mais antigo, ao qual pertencem as rochas 

da Mina, conforme descrito a seguir; e (b) o Grupo Maquiné. O Grupo Nova Lima subdivide-

se em três unidades (DE FILIPPO; DUARTE, 2002): 

 Unidade metavulcânica, composta por xistos verdes (metabasaltos espilíticos) e rochas 

máficas e félsicas; 

 Unidade metassedimentar química, composta pelas formações ferríferas bandadas (BIFs), 

xistos tufáceos e grafitosos, filitos, cherts e sedimentos químicos carbonáticos; 

 Unidade clástica, composta por grauvacas, xistos carbonáticos, quartzitos imaturos, 

quartzo xistos e conglomerados. 

 

A sucessão litológica apresentada na mina inclui rochas metavulcânicas, metavulcanoclásticas 

e metassedimentares do Grupo Nova Lima. 

 

Conforme mapeamento realizado por Vial (1980a) no nível 3 da Mina e posteriormente 

refinado e reinterpretado por Vieira (1992), a base estratigráfica da mina Cuiabá é marcada 

por uma sequência de metabasaltos/metaandesitos (MAN) com intercalações de níveis 

pelítico-carbonosos (X1). A sequência é capeada por uma camada de formação ferrífera 

bandada (BIF), que por sua vez é sotoposta por metabasaltos (MBA). Sobrepondo-se todo o 

conjunto, ocorrem metatufitos félsicos (Xs) alternados com metapelitos carbonosos (X1).  

 

O depósito aurífero tem sua mineralização de ouro associada com sulfetos (pirita, pirrotita e 

arsenopirita) e veios de quartzo em formação ferrífera bandada (BIF) do tipo algoma e 

sequências vulcano sedimentares, principais hospedeiras da mineralização. A mineralização é 

decorrente da interação de fluidos de baixa salinidade, ricos em CO2 e com concentrações 

finais anômalas de sulfeto e ouro com rochas ricas em ferro, como as BIFs, metabasaltos e 

xisto carbonoso (envelope da camada de BIF). Na mina o controle estrutural down the plunge 

e a ascensão de fluidos ricos em Au foram os fatores mais importantes para a mineralização 

de ouro, bem como a presença de zonas de cisalhamento de larga escala e suas estruturas 

relacionadas. 

 

Nos locais onde a formação ferrífera bandada é mineralizada, o minério se mostra 

estratiforme devido à sulfetação de bandas ricas em Fe. O teor médio dos corpos de minério é 



 
 

 

de 7,

novo

 

 

 

3.4.2

 

A TA

form

 

 

A TA

e poç

 

 

 

,8 - 8,0 g/t, 

os recursos m

F

2 Composiç

AB. 3.4 mo

mação ferrífe

Carb

Qua

Clor

AB. 3.5 mo

ços de acess

Carbonato 

Quartzo 

Clorita 

Sericita 

com a min

minerais e i

FIGURA 3.3 -

ção mineral

stra a comp

era. 

TABELA

bonatos  

artzo  

rita  

stra a comp

so às áreas d

TAB

na em produ

incremento 

Mapa geológ

lógica das r

posição min

A 3. 4 Compo

47,0%

40,0%

7,0%

posição min

de lavra são

ELA 3. 5 - C

30,0% 

30,0% 

31,0% 

4,0% 

88

ução previst

de vida útil

 
gico da mina C

rochas 

neralógica d

osição miner

 

 

 

neralógica d

o executado

omposição m

 

 

 

 

ta até 2019

l. 

Cuiabá - Nível

do minério d

alógica do m

Magnetita  

Opacos  

Grafita  

do xisto, roc

s. 

mineralógica d

Opacos

Plagiocl

Grafita

 

, mas com p

l 3 (BARBOS

da mina Cui

inério 

5,0% 

1,0% 

Traços 

cha onde tod

do xisto 

lásio 

potencial d

 

SA, 2008) 

iabá, caract

das as galer

1,0% 

3,0% 

1,0% 

 

e adição de

terizado por

rias, rampas

e 

r 

s 



 
 

 89

3.5 Propriedades térmicas das rochas 

 

Foram realizados ensaios laboratoriais de condutividade térmica (λ), do calor específico (Cp) 

e da difusividade térmica (α) em amostras devidamente selecionadas em áreas representativas 

da mina pelo Departamento de Geologia da Universidade de Witwatersrand, Johanesburgo, os 

quais são comentados a seguir. 

 

3.5.1 Gradiente térmico 

 

Gradiente térmico, medido em m/°C, é a taxa pela qual a temperatura da rocha varia com a 

profundidade. Os monitoramentos de temperaturas nos furos no interior das galerias foram 

efetuados em furos horizontais nas paredes das galerias, nos níveis quatro, cinco, seis, sete, 

oito e onze. A precisão das medidas térmicas foi da ordem de um centésimo de grau Celsius, 

em condições de campo (GOMES, 2003). 

 

Ainda segundo Gomes (2003), a evolução sequencial de temperaturas deste relatório mostra 

uma tendência de diminuição de temperaturas com o tempo de medida, nos níveis quatro, 

cinco, seis e sete, indicando que a temperatura das rochas nas galerias está abaixo daquelas do 

ar. Uma das consequências das perturbações térmicas induzidas pela ventilação é que os 

dados obtidos em furos de cinco metros não são representativos de temperaturas estáveis do 

maciço.  

 

Uma análise aprofundada feita pela empresa de consultoria BBE (2004) mostra que as rochas 

dos níveis superiores da mina sofreram uma ação de troca térmica com ar de ventilação, sendo 

as temperaturas medidas o resultado do equilíbrio térmico entre as camadas mais superficiais 

da rocha esta coluna de ar de ventilação. Por isso, essas temperaturas não devem ser 

consideradas para utilização do gradiente geotérmico da mina nas simulações computacionais, 

pois não são representativas da real temperatura da rocha virgem e irão influenciar muito nos 

cálculos de temperatura de rocha virgem em profundidade.  

 

Consideraremos nesta dissertação os parâmetros a seguir, obtidos com rigor técnico, 

expurgadas as interferências da ventilação. 
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 Gradiente geotérmico:  0,014 °C/m 

 Temperatura da rocha virgem na superfície:  20 °C 

 

A equação 3.2, deduzida desses dados, retrata a temperatura da rocha virgem, em 

profundidade na mina Cuiabá.  

 
HT  014,020    [ 3. 2] 

 
Onde:  

 

T é a temperatura da rocha virgem, em °C; 

H é a profundidade, em mil metros. 

 

A TAB. 3.6 foi calculada utilizando-se a equação 3.2 para as diversas profundidades, até a 

profundidade máxima prevista de 1.625 m.  

 

TABELA 3. 6 - Temperatura da rocha virgem em profundidade 

Nível Profundidade abaixo do colar (m) Temperatura (°C) 

15 1.012 34.2 

21 1.422 39.9 

24 1.625 42.8 

 

3.5.2 Calor específico 

 

O calor específico, a condutividade, a difusividade das rochas foram obtidos através dos 

métodos discutidos a seguir. 

 

O calor específico foi obtido das porções das amostras, que foram trituradas e peneiradas para 

se obter a porção fina. O calor específico foi determinado no calorímetro de misturas. A 

incerteza calculada nessas medições de calor específico é de aproximadamente 5% (BBE, 

2008). 

 

3.5.3 Condutividade térmica 
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A TAB. 3.7 apresenta no SI as condutividades das principais rochas da mina Cuiabá e que 

tem representatividade na modelagem computacional da mina. Elas são amostras do minério 

desmontado, do estéril em que as galerias de acesso, as rampas e os poços são escavados e da 

rocha hospedeira, ou encaixante, que ficam expostas após a retirada do minério. 

 

 

TABELA 3. 7 - Condutividades das rochas da mina Cuiabá (W/mºC) 

Minério                     Estéril                      hospedeira 

5.12                            3.30                                7.00 

 

3.5.4 Densidade 

 

As densidades foram determinadas através da massa e do volume dos discos de rocha 

preparados para medir as condutividades acima, através da saturação prévia das amostras com 

água, antes de serem medidas as densidades. A incerteza na determinação das densidades é 

calculada em menos que 0,5% (BBE, 2008).  

 

A TAB. 3.8 representa a densidade para o mesmo conjunto da TAB. 3.7, as quais serão 

utilizadas segundo o mesmo critério. 

 
TABELA 3. 8 - Densidades das rochas da mina Cuiabá (kg/m3) 

Minério                                  Estéril                               hospedeira 

3.130                                   2.850                                            2.890 

 

3.5.5 Difusividade térmica 

 

A razão entre k/ρC é uma constante para cada rocha e é chamada de difusividade térmica, α 

(MCPHERSON, 2008). A difusividade é relacionada com a taxa pela qual a rocha exposta 

resfria. Ela mede a capacidade do material de conduzir a energia térmica em relação a sua 

capacidade de armazená-la. As difusividades individuais são obtidas através do cálculo, 

utilizando-se os parâmetros previamente obtidos nas TAB. 3.7 e 3.8. 

 

A TAB. 3.9 relaciona as difusividades das rochas relacionadas nas TAB. 3.7 e 3.8, da mina 

Cuiabá. 
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TABELA 3. 9 - Difusividades das rochas da mina Cuiabá (10-6m2/ s) 

Minério                              Estéril                                       hospedeira 

2,02                               1,30                                                    3,0 

 

 

3.6 Infraestrutura da mina 

 

As aberturas subterrâneas escavadas para a lavra dos corpos mineralizados ocorrem entre as 

altitudes de +1050 metros até um máximo de -50 metros (Referência, dez. 2010), e a mina é 

estruturada em painéis de 66 m de altura vertical, até o nível 9, e de 44 m entre este e o nível 

11. Do nível 11 ao nível 18, os painéis terão alturas entre 33 e 60 m, conforme atendam aos 

corpos de minério lado norte ou sul, respectivamente.  

 

O acesso à mina é feito por um poço vertical dotado de elevador, que parte da superfície e vai 

até o nível 11 (elevação de 767 m), ou por uma rampa, usada por veículos leves e 

equipamentos, cuja entrada localiza-se na encosta do vale, próxima ao leito do ribeirão 

Sabará, em uma cota correspondente ao nível 3 da mina. 

 

O acesso às exposições de minério abaixo do nível 11 se dá por meio de duas rampas situadas, 

isto é, uma para os corpos mais a norte, e outra para os corpos mais ao sul. Essas rampas 

atendem atualmente o nível 15. A rampa dos corpos mais ao norte estende-se até o nível 16 e 

deverá se estender pelo menos até o nível 24, que corresponde ao último nível, em que há 

recursos minerais reconhecidos e prospectados mediante investigações com sondagem 

rotativa diamantada. Uma terceira rampa, que interliga o nível 11 ao nível 15, é utilizada para 

o escoamento da produção dos níveis inferiores.  

 

As rampas têm seção média de 25 m2, comprimento entre níveis de 500 metros, declive de 

10% a 12% e são interligadas a cada dois níveis.  

 

A feição dos corpos de minério da mina, hospedados no horizonte de BIF, tem inclinação 

variando desde 34º mais próximo da superfície, mas com tendência a sub-horizontalização em 

profundidade, atingindo 17º no nível 21; a média da inclinação gira em torno de 28º.  
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O método de lavra utilizado é o corte e enchimento, com enchimento hidráulico (Hydraulic 

Cut&fill) utilizando a porção grossa do rejeito da planta metalúrgica, após classificação por 

ciclonagem. A perfuração é feita por carretas de perfuração tipo jumbo, diesel-eletro-

hidráulicas. São utilizados furos com diâmetro de 64 mm. O carregamento do minério é feito 

com carregadeiras rebaixadas tipo LHD, cuja capacidade é de 4,59 m3. O transporte do 

material é desmontado por caminhões de 30 t e 35 t movidos a diesel. A FIG. 3.5 mostra a 

vista isométrica da mina Cuiabá, podendo-se visualizar os níveis por cores. 

 

 
FIGURA 3.5 - Vista isométrica da mina 

 

Segundo o Relatório de Avaliação de Recursos e Reservas de 2010 e os dados publicados para 

a mina Cuiabá, os recursos até o nível 21 (2010) totalizam 20.866.771 toneladas, com teor de 

ouro 7,70 g/t in situ, com um total de 160.662.940 g de Au. Do conteúdo metálico total, 28% 

são classificados como medidos, 15% como indicado e 56% como inferido. As reservas até o 

nível 15 somam 7.038.440 toneladas, com teor de ouro de 6,58 g/t ROM, com um total de 

46.290.740 g de Au, tendo o enxofre como subproduto, que irá ser transformado em ácido 

sulfúrico. Do conteúdo metálico total, 62% são classificados como reserva provada e 38% 

como reserva provável (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS E RESERVAS, 

2010). 



 
 

 95

A lavra na mina Cuiabá é feita conforme o método de corte e enchimento (BRADY; 

BROWN, 2006). Os realces de grande porte têm uma rampa de acesso e transporte de minério 

na sua porção central e chaminés de ventilação nos extremos, que os ligam ao chamado nível 

de ventilação. Essas chaminés são dotadas de ventiladores auxiliares dimensionados com 

capacidade compatível com as atividades executadas. O ar utilizado nas operações de lavra é 

conduzido diretamente para o retorno na superfície via chaminés principais. A FIG. 3.6 ilustra 

o método de lavra e a ventilação, ressaltando-se que, devido a restrições de geomecânica, 

quando somente um lado do realce pode estar em processo de detonação. 

 

 
 

FIGURA 3. 6 - Ventilação em área de lavra 
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Já os corpos estreitos têm a rampa locada em seu extremo e uma chaminé de exaustão de 

ventilação no extremo oposto, escavada também até o nível imediatamente acima e dotado 

dos seus respectivos ventiladores, que são dimensionados com capacidade compatível com a 

carga diesel em uso. Os caminhões descarregam o minério no silo de ROM da planta de 

britagem primária, situada próximo ao poço vertical no nível 11 da mina. O minério, uma vez 

britado, é içado para a superfície através do poço vertical e enviado por transportadores de 

correia para a planta de beneficiamento.A FIG. 3.7 ilustra o ciclo operacional da mina. 

 

 

 

 

FIGURA 3 1-Fluxograma de produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.7 - Ciclo operacional da mina Cuiabá 
 

O ciclo básico é cumprido em dois meses e iniciado com a atividade de cabeamento do teto. 

Já as frentes em desenvolvimento são dotadas de ventiladores auxiliares de 30 m3/s a uma 

pressão de 1,8 kPa acionados por motores elétricos de 100 kW e tubos de ventilação, com 

diâmetro compatível com as vazões de ar e as atividades e equipamentos locados em cada 

frente específica. Chaminés de retorno de ventilação são escavadas em pontos 
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predeterminados feitos por RBM e atendem ao princípio regulamentar de uso único e descarte 

para o circuito de retorno. A FIG. 3.8 ilustra o esquema típico de ventilação auxiliar em frente 

em desenvolvimento com o uso de ventiladores e tubos de ventilação. 

 

 

 
 

FIGURA 3.8 - Sistema auxiliar de ventilação em frente em desenvolvimento 
 

 

3.6.1 Frota diesel  

 

A frota de transporte é constituída por 01 caminhão A25D, 09 caminhões Volvo A30D, 01 

caminhão Volvo modelo A35D, 01 caminhão Volvo A30E e 02 caminhões CAT AD30. A 

frota de carregadeiras é constituída por 07 LHDs Elphistone, R 1600, 01 LHD Elphistone, R 

1300G, 02 LHDs Atlas Copco, ST 1030 e 04 carregadeiras Volvo, L90. As potências foram 

obtidas no catálogo do fabricante. 

 

A TAB. 3.10 mostra a potência diesel da frota de caminhões e carregadeiras utilizadas na 

lavra e nas frentes em desenvolvimento; o fator de utilização considerado é de 80%. O fator 

de utilização da frota tem um papel crucial na determinação do volume de ar requerido, bem 

como na taxa de calor que ela descarta no sistema de ventilação, com impactos significativos 

na vazão de ar necessária. O fator de utilização desses equipamentos foi obtido junto ao 
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departamento de manutenção da empresa e representa a média geral do ano 2010, levando-se 

em conta o produto da disponibilidade e da utilização. 

 

TABELA 3. 10 - Equipamentos de produção da mina 
Frota da mina - 2010  

Equipamentos  
principais 

Quantidade N  
(kW) 

Total 
(kW) 

Fator utilização 
(%) 

LHD R 1600 7 201 1.407 80 
LHD R 1300 1 149 149 80 

LHD ST 1030 2 186 373 80 

LHD L50 2 75 150 80 

LHD L90 D/E 4 122 488 80 

A35D 1 293 293 80 

A30D 10 256 2.556 80 

A25 2 187 374 80 

CAT AD30 2 276 552 80 
Total 6.345 5.074 

 
A TAB. 3.11 mostra a frota de equipamentos auxiliares utilizados nas atividades de 

saneamento de tetos e laterais, caminhões comboio, plataformas e motoniveladoras, além de 

veículos utilitários para supervisão.  

 

TABELA 3.11 - Equipamentos auxiliares da mina 

Frota mina - 2010  

Equipamentos  
auxiliares 

Quantidade N 
(kW) 

Total 
(kW) 

Fator utilização 
(%) 

Toyota 17 76 1.292 50 

Shotcrete 1 48 48 50 

Autobetoneira  1 60 60 50 

Simba – 1 Braço 3 115 344 50 

Simba M7C 1 115 115 50 

Simba Cabletec 2 115 229 50 

Simba Cabolt 1 123 123 50 

Motoniveladora - Volvo 1 104 104 50 

Motoniveladora - CAT 1 104 104 50 

Caminhão pipa 2 134 268 50 

Scaler - Dux 4 115 459 50 

Scaler - Getman 1 115 115 50 

Normet 4 92 367 50 

Jumbo - 2 Braços 7 71 495 50 

Jumbo - 1 Braço 3 45 134 50 

Robolt 2 67 134 50 

Trator 3 77 230 50 

DT 20 1 164 164 50 

Rompedor 2 63 127 50 

Potência total (kW) 4.912 2.456 
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Caracteristicamente os equipamentos tipo jumbo de perfuração e Simba utilizam o motor 

diesel somente para deslocamento e durante operação o fazem acionados por energia elétrica. 

 

Para manter essa frota em condições adequadas de trabalho, uma oficina de manutenção 

eletromecânica foi escavada no nível 11 e ventilada por um sistema aspirante, que exaure os 

gases diretamente para os caminhos de retorno. A filosofia de manutenção compreende o 

gerenciamento automatizado da mina através de um sistema de Centro de Controle de 

Operacional (CCO). Esse sistema permite, em tempo real, controle das horas trabalho, 

controle de produção, alocação, localização física, atividade de cada equipamento, atividades 

das frentes, desempenho dos operadores, local de carga e descarga de cada viagem, tempo de 

ciclo, controle de combustível e controle de distância média. Entre outros quesitos, é 

fundamental no gerenciamento da operação dos equipamentos da mina e permite o uso eficaz 

da ventilação.  

 

Todos os veículos pesados são dotados de uma central de extinção de incêndios, conforme 

ilustra a FIG. 3.9.  

 

 
 

FIGURA 3.9 - Extintor central de incêndios em veículos pesados 
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O cilindro central é dotado de uma cápsula de nitrogênio capaz de impulsionar o agente 

extintor através de seis bicos aspersores localizados em pontos-chave dos veículos, conforme 

ilustra a FIG. 3.10 e, por sua vez são capazes de extinguir, em segundos, qualquer incêndio. 

Esse sistema pode ser acionado tanto da cabina quanto externamente em caso de necessidade. 

 

 
 

FIGURA 3.10 - Esquema típico de aspersores 
Fonte: IFHH, 1984, 2a. ed. 

 

 

3.6.2 Ventilação 

 

Objetivando fazer face à dinâmica do crescimento de produção e em consonância com os 

critérios técnico-legais, a capacidade instalada de ventilação é atualizada sistematicamente 

durante toda a vida útil da mina. Ilustrativamente, em 1996, antes do aumento da produção, o 

balanço de massa da ventilação mostrou a necessidade de dotar a mina de dois novos poços 

verticais de adução e exaustão para fazer face ao aumento da vazão de ar. Esses poços foram 

dimensionados com de diâmetro 5 m e diâmetro de 4,8 m. A modelagem computacional 

mostrou o melhor posicionamento deles. Com comprimento de 780 m, esses poços foram 

escavados através de modernas técnicas de perfuração, utilizando-se equipamentos de 

perfuração de poços tipo RBM, desde a superfície até o nível 11 da mina.  

 

O primeiro poço foi equipado com um sistema de ventilação exaustora, composto por três 

ventiladores centrífugos, cada um com capacidade nominal de 133 m3/s, pressão de 6.6 kPa, 

motores elétricos de potência de 1.200 kW, cada. O sistema opera em paralelo, e os 

ventiladores são dotados de variadores de frequência. Isso possibilita o ajuste de pressão e 
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vazão para atender as necessidades operacionais da mina, durante toda a sua vida útil. O 

segundo poço é utilizado para adução do ar fresco de superfície e, em dezembro de 2010, 

estava em processo de comissionamento do sistema de refrigeração, cujo objetivo é prover ar 

condicionado para manter as condições de conforto na parte inferior da mina. 

 

Para a consecução desses objetivos de forma satisfatória e eficiente, foi executada uma série 

de etapas mutuamente interdependentes, nominalmente: 

 

 Modelagem computacional da mina Cuiabá através de aplicativo específico para 

ventilação de minas profundas; 

 Otimização e validação dos volumes de ar circulante e estratégia de ventilação levando-se 

em consideração os parâmetros legais e melhores práticas mundiais;  

 Simulação das condições ambientais previstas nos níveis inferiores da mina, levando-se 

em consideração todas as frentes em lavra, frentes em desenvolvimento, layout previsto e 

demais utilidades, cargas térmicas devido à temperatura da rocha assim como pela frota 

diesel utilizada; 

 Determinação precisa da capacidade de refrigeração, bem como da estratégia de 

refrigeração, através de comparação entre as várias alternativas possíveis; e 

 Projeto de engenharia em nível de detalhes das máquinas e instalações, com lista completa 

de material para emissão de ordens de compra. 

 

 

Dados do projeto de refrigeração 

 

Componentes principais (1ª fase) 

 

 02 compressores centrífugos York de 5000 kW de refrigeração (cada), modelo 

YKRVRRK3-DCGS; 

 Torre de resfriamento, composta por 02 câmaras e fundações para uma terceira; 

 01 câmara com aspersores de água gelada a 7 °C; 

 Refrigerante utilizado: R134a (ambientalmente amigável); 

 Vazão de ar a ser resfriado: 380 kg/s; 

 Temperatura do ar p/ mina: 16 ºC. 
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A mina possui também um conjunto de três chaminés de retorno de ventilação de 2,4 m 

diâmetro, com uma extensão de 470 m, que vai da superfície até o nível 07. Cada poço é 

dotado com um ventilador centrífugo, de capacidade 90 m3/s, pressão total de 6.6 kPa, 

potência nominal de cada motor de 750 kW. Esses motores são acoplados a variadores de 

frequência que possibilitam o ajuste preciso de pressão e vazão para atender as necessidades 

operacionais da mina. A TAB. 3.13 mostra a capacidade instalada da mina. 

 

TABELA 3.13 - Infraestrutura de adução da ventilação 
Ventiladores principais 

Fabricante Modelo Vazão 
(m3/s) 

Pressão 
(kPa) 

Densidade 
(kg/m3) 

Rotação 
(rpm) 

Potência 
(kW) 

Quantidade 
(n°) 

Higrotec 1903 A 
#6912.9 

90 6,60 1,01 1.185 745 03 

Howden WB25950600 
SOV4T 

133 6,75 1,01 880 1001 03 

Buffalo 1460 
H20 SWSI 

40 3,00 1,04 880 220 02 

Buffalo 1320 
H36 SWSI 

40 4,5 1,04 880 250 03 

 

 

Uma vez utilizado nas operações e segundo o preconiza a legislação, o ar é direcionado por 

ventiladores auxiliares para os distritos de ventilação, distritos esses isolados do ar fresco 

através de portões duplos, de onde é conduzido até a superfície por um conjunto de chaminés 

dedicadas para esse fim, segundo TAB. 3.14. 

 

TABELA 3.14 - Infraestrutura dos poços principais de retorno de ventilação 

Retorno do ar 

 Seção 
(m2) 

Densidade 
(kg/m3) 

Velocidade 
(m/s) 

Capacidade 
(m3/s) 

Chaminé 01 - SV01 2,4 0,98 20 90 

Chaminé 02 - SV01 2,4 0,98 20 90 

Chaminé 03 - SV01 2,4 0,98 20 90 

Retorno - SV02 4,8 0,98 20 360 

Poço Vianna (Nível 4) 3,3 0,98 15 50 

Fill pass 02 5,0 0,98 10 50 

Total retorno    870 
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O balanço de massa, sintetizado na TAB. 3.15, entre as capacidades de adução e exaustão 

fecha dentro de uma faixa de 96% de precisão, perfeitamente aceitável para fins de 

engenharia. 

 

 

TABELA 3.15 - Balanço de massa 

Balanço de massa 

Adução 840 kg/s 

Exaustão 870 kg/s 

Variação        30 kg/s (-4%) 

 

A FIG. 3.12 mostra o conceito de distrito de ventilação. Os distritos de ventilação são 

compostos por galerias isoladas do circuito de adução de ar por portões duplos e são dotados, 

em seus extremos, de chaminés de exaustão e ventiladores reforçadores (booster fans) com 

capacidade suficiente para impulsionar o ar somente naquela área específica da mina. A 

energia restante é suprida pelos ventiladores principais, em superfície. A cada quatro níveis é 

escavado o distrito de ventilação onde toda a infraestrutura de ventiladores auxiliares é 

colocada. 

 

 
 

FIGURA 3.12 - Distrito de ventilação 
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3.6.3 Infraestrutura auxiliar 

 

3.6.3.1 Alimentação elétrica 

 

A subestação principal da mina Cuiabá, em superfície, é alimentada por rede aérea ligada ao 

sistema nacional de energia em uma tensão de 230 kV. É uma subestação de manobra ao 

tempo, cuja disponibilidade nos últimos anos é de 99,8%. A tensão de distribuição na mina é 

de 13,9 kV, e a tensão de alimentação é de 0,46 kV, feita através de subestações escavadas em 

nichos na rocha. Todas são dotadas de extintores portáteis tipo ABC, segundo norma 

específica. Elas são sistematicamente locadas nas rampas descendentes, segundo o critério de 

mínima queda de tensão admissível. São preenchidas com óleo sintético, com alto ponto de 

fulgor e que não propagam chamas. A FIG. 3.13 ilustra o esquema típico de locação das 

subestações elétricas. 

 

 
 

FIGURA 3. 13- Localização das subestações 
 

O consumo médio de energia elétrica da mina, em 2010, foi de 4.100 MWh, representando 

52% do consumo de energia elétrica do complexo Cuiabá. O consumo de energia elétrica 

pelos sistemas de ventilação representou, aproximadamente, 70% do consumo da mina e 37% 

do consumo de energia do complexo Cuiabá. 
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3.6.3.3. Controle da ventilação principal 

 

A mina Cuiabá é dotada de um sistema supervisório, que controla e monitora os exaustores 

principais, localizados em superfície. O sistema recebe as informações sobre a vazão e 

pressão estática dos ventiladores, níveis de vibração e temperatura, corrente elétrica, tensão e 

rotação dos motores, indicando qual o estado dos exaustores. A FIG. 3.14 representa a tela 

principal do sistema supervisório de ventilação. 

 

 
 

FIGURA 3.14 - Tela ventilação principal 
 

O sistema de automação é composto por seis controladores programáveis de fabricação da 

SIEMENS, modelo SIMATIC S7-1200 e uma Interface Homem Máquina, IHM, de operação 

local, também de fabricação da SIEMENS, modelo SIMATIC Multi Panel Touch. Cada 

controlador programável é responsável pelo controle e acionamento de um exaustor. Dessa 

forma, três controladores estão alocados na planta de exaustão localizada na Planta de 

Exaustão 01 e os outros três encontram-se na Planta de Exaustão 02, localizada próximo à 

subestação 230kv. A IHM de operação é instalada no CCO. O sistema é dotado de controle 

inteligente de consumo de energia, que consiste em controlar a velocidade de rotação dos 

exaustores das duas plantas de exaustão em horários determinados, em acordo com a operação 

da mina. 
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3.7 Sistema de gerenciamento de riscos 

 

A Política de Segurança e Saúde Ocupacional do Complexo Cuiabá, em consonância com a 

Política Integrada de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Anglogold Ashanti, define as 

medidas recomendadas para a identificação dos fatores de riscos e o controle dos riscos 

inerentes às atividades mineiras. Ela é suportada pela interação entre o Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração (CIPAMIN). Sua 

missão é criar valor para os acionistas, os empregados e os parceiros empresariais e sociais 

por meio da exploração, lavra, processamento e comercialização de produtos, de forma segura 

e responsável. Ela reconhece que a sustentabilidade a longo prazo de suas atividades depende 

das ações que adotar para a preservação do meio ambiente, da gestão eficaz de recursos 

naturais do constante zelo pela segurança e pela saúde de seu pessoal e contratados sustentada 

por cumprir os requisitos legais e outros requisitos de segurança, saúde e meio ambiente a ela 

aplicáveis (Política de Segurança e Saúde da Anglogold Ashanti). 

 

O PGR integra o conjunto das iniciativas da empresa no campo manutenção da saúde e da 

integridade física e mental dos seus empregados, embasado legalmente na nova redação dada 

à NR-22, da Portaria n.º 3.214/78, do Ministério do Trabalho, através da Portaria n.o 2.037, de 

15 de dezembro de 1999, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. Seu objetivo é a 

preservação da saúde e da integridade dos empregados, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais. As operações brasileiras também seguem os 

preceitos do Código Internacional de Cianeto (Cyanide Code), do qual a empresa é signatária 

e que estabelece padrões para transporte e aplicação industrial do cianeto. 

 

A qualidade dos sistemas de gestão adotados pela AngloGold Ashanti pode ser verificada 

pelas certificações internacionais alcançadas por suas empresas no Brasil (Fonte: 

Sustentabilidade 2010). Todas as operações possuem certificação ISO 14.001, relativa ao 

meio ambiente e OHSAS 18001, nos campos da saúde e segurança do trabalho. Através do 

Programa de Gestão de Riscos (PGR), são identificados e avaliados potenciais riscos à 

segurança do empregado e, com base nos resultados e análises, são planejadas e 

implementadas ações preventivas e corretivas.  
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Como parte das análises dos fatores de riscos e avaliação dos riscos associados aos mesmos, a 

mina é dotada de câmaras de refúgios em pontos não distantes a mais de 750 m das frentes em 

trabalhos. As câmaras foram especialmente desenvolvidas para refúgio de pessoas que 

trabalham no subsolo na eventualidade do ar ambiente tornar-se irrespirável, por exemplo, no 

caso de incêndio.  

 

As câmaras são dotadas de uma instalação centralizada capaz de fornecer ar medicinal a uma 

vazão de 8 litros por minuto para 16 pessoas, durante 3 horas. 

 

A instalação é composta de: 

 08 cilindros de ar medicinal de 6,6m3 cada; 

 Painel com alarme para troca da bateria de cilindros; 

 Tubulação e válvulas necessárias para interligação da central de cilindros aos pontos de 

consumo. 

 
 FIGURA 3.15 - Câmara de refúgio típica 

 

Depois de conectados às funções de emergência, o usuário é alimentado com ar respirável e 

submetido a uma leve sobrepressão. A leve sobrepressão interior evita que possa entrar ar 

ambiente contaminado na sua fonte de ar fresco. 
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A câmara é também dotada de telefone, água potável, banheiro químico, material de primeiros 

socorros e máscaras adicionais de fugas para eventuais excursões ao exterior da câmara, caso 

seja necessário. 

 

 
 

FIGURA 3.16 - Detalhe dos cilindros de ar medicinal 
 

Todas as pessoas em subsolo portam máscaras de fugas, modelo Dräger OXYBOKS K25 com 

um sistema pendular de respiração fechado, que usa oxigênio gerado quimicamente e que 

funciona de modo independente do ar ambiente, com duração de trinta minutos. 

Considerando-se que as câmaras de refúgio estão localizadas a não mais de vinte minutos de 

caminhada, em caso de necessidades, esta máscara tem autonomia suficiente para se chegar a 

um ponto seguro no interior da mina.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.17 - Máscara de fuga autônoma (Dräger Oxybok K25) 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO DA MINA CUIABÁ 

 

 

4.1 introdução 

 

Este capítulo é focado no estudo de caso da mina Cuiabá. O estudo objetiva determinar as 

necessidades de ventilação e refrigeração das operações em profundidade, contemplando a 

produção de 1.600.000 tpa de minério a uma taxa hipotética de 4.700 tpd, durante 

aproximadamente 14 anos. Essa produção seria proveniente dos corpos Balancão, Fonte 

Grande Sul, Serrotinho e Galinheiro. Para este estudo, consideraram-se a reserva e os recursos 

existentes entre os níveis 09 e 24, bem como a garantia da efetividade dos custos de 

investimento de capitais e os subsequentes custos operacionais, consistentes com os requisitos 

de segurança, saúde e produtividade ótima, levando-se em consideração a legislação 

brasileira.  

 

As atividades desenvolvidas incluem simular o circuito de ventilação para as condições 

físicas, dinâmicas e térmicas caracterizadas no mês de dezembro de 2010; comparar os 

resultados obtidos pelo modelo com as medições realizadas; e, tendo-se um modelo calibrado, 

modelar a mina hipotética e especificar as capacidades de vazão e refrigeração necessárias 

para operação segura. 

 

 

4.2 Critérios e parâmetros de projeto  

 

Com o propósito de determinar a ventilação e a refrigeração necessárias para o caso 

hipotético, foi necessário examinar as informações relacionadas com o layout da mina, o 

planejamento da produção e da malha de ventilação do ano-base 2010, da carga térmica e da 

frota diesel necessária para extrair a produção.  

 

A produção média mensal durante 2010 foi 3.371 tpd conforme a FIG. 4.1. O atual plano de 

lavra estende-se até o ano 2013. A mina opera em três turnos por dia, e cada turno inclui 1 

hora para detonação e ventilação. Todo o minério é transportado por caminhões para o nível 

11, onde é despejado no britador e posteriormente içado via poço vertical. Atualmente o 

desenvolvimento da rampa de acesso aos níveis profundos está na altura do nível 16, a 1.050 
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4.3 Cálculo da vazão de ar necessária  

 

Para a determinação da vazão mínima de ar, devem-se utilizar os critérios legais. Nesse caso 

em particular, o critério dominante é o fator diesel. No SI ele requer 0,08 m³/s de ar fresco por 

kW de potência diesel instalada, no ponto de operação. Para mais de um veículo, a quantidade 

de ar fresco é a somatória do requerido para cada local individualmente. Isso perfaz um total 

de 602,40 m3/s de ar fresco. 

 

 

4.4 Condições ambientais 

 

A seguir, apresentam-se os valores da média das máximas estabelecidas no verão: 

 Temperatura de bulbo seco (Tbs ºC):  30 

 Temperatura de bulbo úmido (Tbu ºC):  23 

 Pressão barométrica (kPa):  90,1 

 Densidade do ar (kg/m3): 1,01 

 

Uma medida exata de temperatura para as condições ambientais de superfície reflete ao 

cálculo da capacidade de refrigeração requerida. Como referência, 1ºC de diferença na 

temperatura de bulbo úmido na superfície irá importar em um montante de 1.500 kW na 

capacidade total de refrigeração, o que representa 15% da capacidade da nova planta que está 

sendo implantada na mina, conforme mostrado no ANEXO III. 

 

 

4.5 Condições ambientais em subsolo 

 

A caracterização do ambiente subterrâneo da mina Cuiabá foi feita utilizando-se o Kestrel 

4000 Pocket Weather Tracker Ltd, para medição de temperatura de bulbo seco e úmido, 

velocidade do ar, pressão barométrica, IBUTG, umidade relativa e altitude, ilustrado na FIG. 

4.2. O aparelho tem uma sensibilidade de 0,1 °C, e cobre uma faixa de temperatura de -25 °C 

até 70 °C. 

O aparelho pode medir valores mínimo, máximo, médio e histórico recolhidos, gravados e 

visualizados por cada valor medido. 
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FIGURA 4.2 - Kestrel 4000 
 

Tem, também um registrador automático de dados para 480 pontos, com visor gráfico, 

memória automática de dados, possibilidade de configurar os intervalos entre 2 segundos e 12 

horas, bem como captação manual de dados.  

 

 Aparelho utilizado:  Medidor climático 

 Fabricante:  Nielson Kellerman 

 Modelo:  Kestrel 4000 

 Número de série:  Número de série: 569498 

 Data de calibração:  15/04/2010 

 

Mediante o procedimento e os instrumentos indicados, realizaram-se as medições in situ, cujo 

registro encontra-se na TAB. 4.1, que constitui o suporte para a caracterização do ambiente 

subterrâneo. Foram feitos cinco pontos em cada estação para considerar um valor médio, tanto 

para as áreas a as velocidades quanto para as temperaturas segundo a FIG. 4.3. Instrumentos 

para medição de seções das aberturas, com um medidor de distância a Laser DLE 150 

Professional, marca Bosch, precisão de + 2 mm e uma calculadora portátil.  
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FIGURA 4.3 - Área das galerias 
 

4.6 Áreas em lavra 

 

Para este estudo, foram modeladas as áreas efetivamente em lavra em 2010, localizadas entre 

os níveis 8 e 15 da mina, e nelas foram alocados os equipamentos utilizados na produção, 

segundo a FIG. 4.4.  

 

 
FIGURA 4.4 - Realces em produção em dezembro 2010 

 

De acordo com o ciclo da mina, são necessárias 18 áreas em lavra em operação: três dessas 

frentes estarão em atividade de produção efetiva, com a utilização de caminhões e 
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carregadeira; outros três estarão em processo de movimentação de enchimento mecânico com 

o uso de caminhões e carregadeira; e os demais em alguma atividade auxiliar do ciclo tipo 

cabeamento, medição, etc., de acordo com o fluxo de lavra da FIG. 3.7. 

 

 

4.7 Frentes em desenvolvimento 

 

Será usado o fator de utilização para frentes em desenvolvimento e, como eram necessárias 

quatro frentes em desenvolvimento, e em cada uma foram alocados uma carregadeira e um 

caminhão, o cálculo da vazão total, conforme o preconizado pela legislação para mais de um 

veículo simultaneamente em uma frente em desenvolvimento, tem-se uma vazão de 120 m3/s 

de ar fresco. 

 

 

4.8 Vazão primária total requerida 

 

Finalmente, a quantidade mínima de ar calculada para esta mina, incluindo o caudal de ar para 

obter o conforto ambiental, no nível 16, devido à temperatura ocasionada pelas fontes 

analisadas, perfaz um total de 872 m3/s, segundo a TAB. 4.1. 

 

-  
TABELA 4. 1- Vazão primária da mina 

Local Vazão (m3/s) 

Lavra e desenvolvimento 722 

Oficinas subsolo  35 

Britagem 35 

Perdas no circuito (10%) 80 

Total 872 

 

4.9 Características geométricas dos circuitos 

 

O modelo computacional da mina foi elaborado aplicando-se os wireframes obtidos nos 

levantamentos topográficos que, após importados diretamente pelo VentSim, foram 

transformados na malha de ventilação em três dimensões. Os poços e as galerias devem ser 

representados no modelo através de suas características físicas, aerodinâmicas e térmicas para 

bem representar a mina. Os parâmetros mínimos necessários para a construção de um modelo 
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computacional de um circuito de ventilação são basicamente os aspectos geométricos 

relacionados com as dimensões das galerias, seu perímetro, seu comprimento e seu 

coeficiente de atrito. O segundo grupo de valores relaciona-se com as curvas características 

dos ventiladores. 

 

Ao se modelar uma mina, as perdas por choque oriundas de numerosas fontes, tais como 

pontos de carga, baias diversas, curvas numerosas, poderiam ser simuladas como uma galeria, 

acrescidas de um tamanho equivalente em metros. Como o programa importa os dados de 

levantamentos topográficos, que usualmente são feitos de numerosos pontos, isso iria implicar 

uma excessiva penalização no comprimento equivalente, além de ser, em minas extensas, um 

trabalho monótono a cansativo, muito sujeito a erros. Optou-se por aumentar o fator k em 

20% (BRAKE, 2009). Os fatores k utilizados são compatíveis com aqueles obtidos no 

trabalho do Prof. Salvadoretti (2010) nas minas da empresa, portanto representam uma fonte 

confiável para modelar a mina.  

 

Já as portas de ventilação simples foram simuladas como uma perda de carga de 10 Ns2/m8, as 

portas duplas uma perda de carga de 50 Ns2/m8 e os muros de contenção como uma perda de 

carga 1x109 Ns2/m8.  

 

Os valores utilizados foram os relacionados na TAB. 4.2.  

 

TABELA 4.2 - Parâmetros das galerias e chaminés 

Galerias (m x m) 5,5 x 5,5 

Fator de atrito k (Ns2/m8) 0,015 

Chaminés (raise bored holes -Ns2/m8)  0,010 

Portas de ventilação (Ns2/m8) 10 

Parede de tijolos (Ns2/m8) 1x109 

 

 

4.10 Ventiladores utilizados na mina 

 

Ventiladores principais:  

 Howden modelo WB 2595.06.00 SOV4T dotados de variadores de velocidade;  

 Higrotec modelo 6912DW com caixa de entrada e dotados de variadores de velocidade;

 Buffalo 1320 H36 e 1460 H22 SWSI. 
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Para minas profundas, como é o caso, os modelos devem levar em consideração que os 

fluidos são compressíveis e que há uma atuação das pressões naturais, que não podem ser 

desconsideradas. Isso permite ajustar automaticamente as densidades e aplicar de maneira 

automática a pressão exercida pela ventilação natural, o que resulta em uma simulação mais 

precisa e realista. 

 

Isso foi feito na aba “Tools/Settings/SimulationHeat/”, habilitando-se os parâmetros 

ventilação natural e fluido compressível.  

 

Já os realces foram modelados adequando-se o layout real ao modelo do programa e 

introduzindo valores na matriz [1,1; -1,1; -1-1; 1-1] do programa através da ferramenta 

“preset values”. Pode-se ver na FIG. 4.6, parte superior direita, a foto típica de um realce da 

mina Cuiabá e, na parte esquerda, o seu modelo computacional.  

 

 
 

FIGURA 4.6 - Modelo realce mina Cuiabá 
 

Como a mina Cuiabá utiliza enchimento hidráulico que é o resultado do rejeito gerado na 

planta de tratamento de minério, este material perdeu completamente suas características 

térmicas. Para levar isso em consideração na modelagem, o piso do realce foi desabilitado na 

aba “Airway” significando que não contribui em termos de troca térmica com o ambiente. A 
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FIG. 4.7 ilustra o fato, em que se pode ver que o campo “CB Stope” está marcado na região 

que caracteriza o piso. 

 

 
 

FIGURA 4.7 - Modelagem de realce 
 

Já os demais fatores intervenientes no processo termodinâmico, tais como as cargas de calor 

relativas aos veículos diesel, são introduzidas via aba “Heat”. Cada veículo diesel foi alocado 

em um realce, ou frente em desenvolvimento, levando-se em consideração o tempo médio de 

operação de cada um e evitando-se o erro comum de penalizar o modelo com cargas de calor 

demasiadas altas, quando simplesmente se aloca a potência nominal do equipamento sem 

levar em consideração o seu tempo ocioso.  

 

Similarmente, os transformadores elétricos foram modelados utilizando-se a eficiência dada 

pelo manual técnico do fabricante em que somente cerca de 5% da potência nominal se 

transforma em calor.  

4.12 Validação do modelo computacional 

 

Os resultados do modelo computacional construído foram confrontados com os dados obtidos 

nas medições mensais da mina, e foram notadas algumas discrepâncias significativas. O 
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modelo mostrou vazões significativamente maiores do que aquelas oriundas das medições. 

Foram feitas visitas nos pontos que apresentavam tais discrepâncias, notadamente no circuito 

de retorno do ar, no nível 11 da mina. Constataram-se importantes obstruções no caminho de 

acesso ao poço principal, ocasionadas por quedas de blocos de rocha que restringiam a 

passagem do ar. As obstruções foram parcialmente mitigadas através do uso de caminhos 

alternativos, as alterações foram feitas no modelo e as vazões novamente comparadas.  

 

A FIG. 4.8 apresenta o circuito de ventilação obtido no VentSim® Visual, edição avançada, 

onde o ar de adução está representado na cor azul, o ar de exaustão na cor vermelha, os 

realces na cor verde e as frentes em desenvolvimento na cor marrom.  

 

 
FIGURA 4.8 - Modelo computacional da mina 

 

O modelo final, após as várias correções, apresentou uma diferença entre os valores simulados 

e medidos de 7.5%, o que demonstra que é capaz de prever com precisão o comportamento da 

vazão e condições ambientais, o que possibilita, portanto, o uso do modelo para predizer as 

condições futuras da mina.  

O sumário dos dados obtidos das simulações é apresentado na TAB. 4.3. 
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TABELA 4. 3   - Sumário da simulação - Caso básico 
Fluido compressível Sim 
Pressão ventilação natural  Sim 
Tipo de simulação dos ventiladores Método pela pressão estática 
Número de malhas  1975 
Comprimento total 73.440,5 m 
785.5 m3/s 785.5 m3/s 
Vazão de exaustão total  829.9 m3/s 
Fluxo mássico total 803.72 kg/s 
Resistência da mina  0,00952 Ns2/m8 
  
Sumário da potência   
Ar (perdas por atrito) potência 5.016,6 kW total 
 3.607,0 kW chaminés  
 1.409,6 kW galerias  
Potência refrigeração 0,00 kW 
Potência elétrica na entrada  7.091,6 kW 
Custo energia anual  $8.697.123,00 
Eficiência do circuito 70.7 % 
  
Consistindo em:  
77 ventiladores 7.091,6 kW 
0 fluxos fixos  0.0 kW 
0 pressões fixas 0.0 kW 
0 refrigeração 0.0 kW 

 

As fontes de calor ficaram distribuídas segundo a FIG. 4.9. 

 
FIGURA 4.9 - Fontes de calor 

Já as perdas de energia da mina ficaram distribuídas segundo a FIG. 4.10. 



 
 

 122

 

 
 

FIGURA 4.10 - Perdas por atrito 
 

O ANEXO I apresenta os dados completos da simulação. 

 

Em síntese, os critérios considerados foram simular o circuito de ventilação da mina Cuiabá 

para as condições físicas, dinâmicas e térmicas caracterizadas no mês de dezembro do ano de 

2010, tendo-se obtido um resultado satisfatório. 

 

Com base nesse referencial que representa a condição existente, procedeu-se à realização de 

várias simulações para duas outras condições: (a) manter a taxa de produção atual para o ano 

2018; (b) considerar a taxa de produção hipotética de 4700 tpd, no mesmo período. 

 

A FIG. 4.11 representa a distribuição de realces típica do ano 2010, utilizada para a simulação 

do cenário, caso básico. 
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FIGURA 4.11 - Cenário 3.600 tpd, 2010 
 
 



 
 

 124

4.13 Simulação da distribuição de contaminantes 

 

Objetivando verificar se a mina é também segura sob o ponto de vista operacional, foi feita a 

simulação de um incêndio hipotético em subsolo. 

 

Segundo o manual do programa (versão 2.4), a simulação dinâmica de contaminação em 

Ventsim usa um algoritmo de distribuição homogênea simplificada. Esse algoritmo ignora os 

fluxos mais lentos nas camadas-limite de fluxo turbulento das correntes de ar ao longo de uma 

galeria, ou duto áspero e ao redor dos cantos, bem como as velocidades mais altas da corrente 

de ar no centro da galeria. Devido a esse efeito, o programa Ventsim, pode subestimar 

ligeiramente a velocidade de distribuição do gás, além de subestimar a velocidade à qual todo 

o gás é eliminado de uma galeria. A simulação deve ser, portanto, tratada como um guia e não 

substitui as medições reais.  

 

Para simular os contaminantes de um incêndio, deve-se ingressar na galeria onde ocorre o 

evento um valor de contaminação médio. Esse valor pode não ter unidade ou representar um 

valor de concentração volumétrico de um tipo em particular. Deve ser proporcional ao caudal 

de onde se ingressa o valor ou considerá-lo como uma porcentagem, partes por milhão (ppm) 

ou qualquer unidade que possa representar valores de unidade por volume de ar.  

 

O VentSim calcula a taxa de queima do combustível e a produção de calor, usando o número 

equivalente de litros por hora de diesel (ou combustível de valor calorífico semelhante) que se 

esperaria fosse queimar naquele ponto. Abaixo são apresentados os grandes passos e os 

resultados finais dos cálculos que foram totalmente desenvolvidos mediante a adaptação do 

exemplo do guia do usuário do Mine Fire, versão 1.0 (2010). Para isso, foram utilizados os 

passos descritos nos parágrafos seguintes. 

 

Como os caminhões representam o maior risco da mina porque trafegam sistematicamente 

nos caminhos de adução em rampa ascendente e carregados à plena carga, os mesmos foram 

simulados como fonte de incêndio hipotética. Para tal, utilizando-se as unidades do SI, um 

caminhão de 25 t, seis pneus e tanque de combustível pela metade foi utilizado como o pior 

cenário para esta mina visto que as subestações localizadas nos caminhos de adução 

preenchidas com fluidos resfriadores e os cabos elétricos tem propriedades auto extinguíveis. 
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Incêndio em caminhão  

 

Características do veículo em estudo (Fonte: Catálogo do fabricante): 

 

  Pneus 6 x 238 kg  

  Capacidade do tanque de combustível  400 L 

  Capacidade do tanque de óleo hidráulico 175 L 

  Densidade do ar  1,25 kg/m3 

 

 

Pela tabela do ANEXO 4.3 temos as seguintes propriedades: 

  Capacidade calorífica dos pneus 32,6 MJ/kg 

  Capacidade calorífica do óleo diesel  45 MJ/kg 

  Capacidade calorífica do óleo hidráulico 31,2 MJ/kg 

  Densidade do óleo diesel (tabela Petrobrás) 850 kg/m3 

  Vazão de ar (assumido)  5,0 m3/s 

 

Cálculo do peso dos componentes: 

 Pneus 06 x 238 kg  1.428 kg  

 Diesel  0.4 m3 x 850 kg/m3 340 kg 

 

Mangueiras e vinil utilizados no veículo têm capacidade calorífica similar à dos pneus (Fonte: 

Mine Fire User’s Manual Tutorial) e assume-se que tem um peso de 10% deles.  

 

Logo: 

Peso total de borracha 1.428 x 1.10 1.571 kg 

 

Como a capacidade calorífica do óleo hidráulico é menor do que a do óleo diesel, deve-se 

corrigir pela proporção abaixo: 

 

Volume relativo total (178/400) 44.5% 

 

Valor relativo da capacidade calorífica (31,2/45) 69.0%. 
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Peso equivalente em diesel 340 x (1+0,445 x 0,69) 444 kg. 

 

Etapa 1- Cálculo da razão ar: combustível para peso equivalente do pneu. 

 

A partir do peso equivalente em diesel, deve-se encontrar o equivalente em peso para a 

borracha. 

 

Os pneus, importados junto com o equipamento, têm a seguinte composição básica:  

 

Borracha com estireno e butadieno (SBR) cuja fórmula é: 

 

SBR 
5696 )( HCHC  46% 

Carbono C 45.5% 

Enxofre S 1.2% 

Cinzas e outros voláteis  6.5% 

 

O oxigênio consumido nas reações pode então ser calculado 

 

OHCOOHCHC 225696 7125.9)(   peso molecular: SBR=158 g/mol 

22 COOC   peso molecular: CO2=12 g/mol 

22 SOOS    peso molecular SO2 =32 g/mol 

 

Portanto, a razão estequiométrica será: 

 

SBR: (1/158g/mol SBR) x 9.5mol de O2 x 32g/mol O2/23% ar (em massa) = 8.37 grar/grSBR 

C: (1/12 g/mol C) x 1 mol de O2 x 32g/mol O2/23% ar (em massa) = 11.6 grar/grC 

S: (1/32 g/mol S) x 1 mol de O2 x 32g/mol O2/23% ar (em massa) = 4.35 grar/grS 

 

A razão estequiométrica média percentual será então: 

 

pneuar ggxxx /25.92.135.45.456.1168.4637.8   
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Etapa 2 - Cálculo da razão de liberação de calor e tempo de queima do equivalente pneu 

 

Assumindo que no local do incêndio existe uma vazão de ar de 5.0m3/s, e a vazão de 50% em 

excesso de ar, teremos: 

 

Razão de queima  

 
( skgggmkgxsm pneupneuar /45.0/25.9//25.1)5.1//0.5 33   

 
Calor transferido 

 

MWkgMJsxkg pneu 7.14/6.32/45.0   

 
Tempo de queima 

 
skgkg pneu /45.0/1571 = 3.491 s (~ 01 hora) 

 
 

Etapa 3 - Cálculo do equivalente em contaminantes para o equivalente em pneu. 

 

Sabe-se que: 

 

1 kg de pneu consome 9.25 kg de ar para queimar; 

 

SBR consome arar kgxkg 92.3)468.038.8(   

 

2
90.0%2392.3 2 Oar kgOxkg   

 
Carbono negro: 22 COOC   assumindo que a quantidade de oxigênio consumido é 

mínima. 

 
SBR: OZHYCOXOHCHC 225696 7125.9)(   

 
Calculando  

2
9.0)158/32(5.9468.0 OkgxxX   

    COkgxxY 0.1)158/28(12468.0    
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Substituindo na equação anterior teremos: 

 
OZHxCOOxxHCHCx 225696 70.19.05.9)(468.0   

 
Formação de CO = 1.0kg/kgpneu, assumindo combustão ideal. 

 

Fluxo mássico de CO = Razão queima x taxa formação do CO 

 
skgkgkgxkg COpneuCOpneu /45.0/0.145.0   

 
Vazão de smmkgkgCO CO /36.0/25.1/45.0 33   

 

Concentração de CO no ar a jusante do incêndio: 

 
CCO = %2.7/0.5//36.0 3 smskgCO  

 
Etapa 4 - Determinação do oxigênio consumido pelo incêndio pelo equivalente em borracha: 

 

225696 7125.9)( HCOOHCHC   MassaSBR =0.468 g/gpneu 

22 COOC      MassaC =0.455 g/gpneu 

22 SOOS       MassaS =0.012 g/gpneu 

 

pneuO ggmolOxmolSBRgmolOggXSBR /9.05.9)/158//32(468.0:
222   

pneuO ggmolOxmolCgmolOggxC /21.11)/158//32(455.0:
222   

pneuO ggmolOxmolSgmolOggxS /012.01)/32//32(012.0:
222   

 

Massa total de oxigênio consumido: 2.12gO2/gpneu 

 

Taxa de queima dos pneus=0.45 gpneu/s 

Fluxo mássico de oxigênio no incêndio 5.0 m3/s x 1.25 kg/m3 x 21% = 1.31 kg/s 

Massa de oxigênio consumido: 0.45 kgpneu/s x 2.12 gO2/gpneu = 0.95 gO2/s 

Fluxo mássico de oxigênio à jusante: 0.36 kgO2 /s 

Vazão de oxigênio: 0.36 m3/s / 1.25 = 0.28 m3/s 

Concentração de oxigênio na exaustão: 0.28 m3/s/5 m3/s = 5.7%  
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Etapa 5 - Cálculos dos dados para o óleo diesel 

 

a) Para fins desta dissertação, foi utilizado o óleo diesel padrão com uma razão ar: 

combustível média de 18,33 gar/gdiesel (Fonte MFIRE - Manual). 

 

b) Taxa de queima e poder calorífico do diesel: 

 

)33.18//25.1)5.1//0.5( 33
dieselar ggmkgsm Taxa Máxima de queima= 0.23kgdiesel/s 

 

Taxa de transferência de calor (ar em excesso de 50% )= 0.23 kgdiesel/s x 45 MJ/kg= 

10.23 MW. 

 

c) Determinação de CO 

 

Temos que 1g de diesel consome 18.22 g de ar para queimar. 

  

Fluxo mássico de oxigênio 21.0/25.1)5.1//0.5( 33 xmkgxsm 0,88 kgO2/s 

 

Da tabela página 60 do Mine Fire Manual (Anexo V) temos, no SI, que 

 

Produção de CO = 0,24 m3/s  

 

Concentração de CO = 0,24/5.0 m3/s = 4.8%  

 

Produção de contaminante = 0.24 m3/s/ (5.0 m3/s x 1.25) = 0.04 m3/sCO/m3sO2 

 

d) Determinação da concentração de oxigênio após o incêndio: 

 

Fluxo mássico de oxigênio ao entrar no incêndio = 5,0 m3/s x 1,25 kg/m3 x 0,21= 1,31 

kgO2/s 

Oxigênio consumido 4,22 kgO2/kgdiesel x 0,23 kgdiesel/s = 0,97 kgO2/s 

Fluxo mássico após o incêndio = 1,31 kgO2/s – 0,97 kgO2/s = 0,34 kgO2/s 
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Vazão de oxigênio = 0,34 kgO2/s /1,25 kg/m3 = 0,27 m3/s 

 

Concentração de oxigênio = 0,27 m3/s/5.0 m3/s= 5.4% 

 

Resumo: 

 

Peso de borracha equivalente no incêndio  1.571 kg 

Peso de diesel equivalente no incêndio 444 kg 

 

 

TABELA 4.4 - Valores calculados 

Valores calculados borracha  Diesel média ponderada 

Transferência calor                                           14,7    10,23      13,72 MW 

Vazão CO                                                          0,36     0,24         0,33  m3/s 

Concentração de CO                                         7,2         4,8         6,7   %  

Concentração de O2                                                                  5,7        5,4          5,6   % 

Produção contaminante                                     0,06       0,04       0,06 m3/s/CO/m3/sO2 

 

 

4.15 Simulação do cenário incêndio 

 

A simulação de cenário incêndio requer 07 etapas preliminares descritas a seguir. 

 

1. Após os cálculos preliminares devem-se ajustar os parâmetros de “simulação de calor” 

para permitir o programa simular calor até 2.000 °C.  

2. Assegurar que a ventilação natural e fluxos de ar compressíveis estão ativados.  

3. Verificar o fluxo de ventilação e sua direção. 

4. Inserir uma fonte de calor no local especificado de um incêndio.  

5. Executar uma simulação de calor . 

6. Repetir o passo 5 até que não haja mudanças no fluxo e direção da ventilação.  

7. Se a simulação permanecer estável, pode indicar que a rede é suficientemente flexível 

para o incêndio especificado nesse local. Se o fluxo de simulação continuar mudando ou 

se inverter a direção, é sinal de que, de alguma maneira e em alguma fase, o incêndio 

pode resultar em inversão de ventilação. Esse fato pode incitar uma investigação 

adicional nas ações de emergência ou planos de fuga, ou talvez análise de simulação de 
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Para a taxa de utilização dos equipamentos, foram tomadas as planilhas de controle diário da 

mina e calculada a taxa de utilização dos equipamentos, o que deu uma medida real das taxas. 

Os caminhões trabalharam no ano 2010, em média, cerca de 3.300 horas, e as carregadeiras 

2.600 horas, caracterizando um fator de utilização de 50,0% para os caminhões e 39,4% para 

as carregadeiras.  

 

O parâmetro econômico utilizado foi custo de US $0.044 por kWh, e esta tarifa não varia em 

bases diárias ou sazonais. A TAB. 4.5 foi elaborada após a coleta de dados dos dois últimos 

anos de operação da mina e será utilizada para os cálculos das taxas de utilização dos 

equipamentos. 

 

TABELA 4.5 - Dados operacionais da mina 

Parâmetros Caminhões Carregadeiras 

Dias trabalhados por ano 341 341 

Turnos por dia 3 3 

Horas por turno 6,45 6,45 

Horas programadas por ano 6.600 6.600 

Horas efetivamente trabalhadas 3.300 2.600 

Utilização 50.0% 39.4% 

 

Utilizando-se a TAB. 4.6 com a frota diesel prevista e aplicando-se o fator de utilização 

obtida na TAB. 4.5 chega-se a uma potência diesel de 4.043 kW. 

 

TABELA 4.6 - Frota dos equipamentos de produção para o cenário 02 

CAM. 
 

N 
(#) 

P 
(kW) 

F.U . 
(%) 

P.P. 
(kW) 

LHD 
 

N 
(#) 

F.U. 
(%) 

P 
(kW) 

P.P 
 

Volvo A30D 16 242 50% 1936 R1600 4 204 39.4% 318 

CAT AD45 04 380 50% 760 R1700 6 263 39.4% 615 

CAT AD30 08 304 50% 1216 L90 5 177 39.4% 345 

Total    3.918 LHD 
 

 F.U. 
(%) 

 1.251 

 
Obs.: F.U. é o fator de utilização, e PP é a potência ponderada. 

 

Para o cálculo da vazão de ar, é necessária para a frota auxiliar foi utilizada TAB. 4.7 uma vez 

essa frota irá variar significativamente ao longo da vida útil da mina à medida que as áreas em 
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lavra se aprofundam. Isso representará uma potência diesel de 5.966 kW, após ponderado pelo 

fator de utilização.  

 

Assim, a frota diesel efetiva aumentará de 7,5 MW em 2010 para 11,1 MW, requerendo uma 

vazão de ar fresco de 891 m3/s. 

 

Mantendo-se a taxa de produção, mantém-se a taxa de desenvolvimento que, nessa mina 

necessita de quatro frentes simultâneas. Como cada frente requer uma vazão de 30 m3/s, tem-

se um total de 120 m3/s necessários.  

 

Isso leva a uma vazão de ar fresco de 1.010 m3/s que, acrescida do ar necessário para as 

oficinas, sala de britagem e estação de carga somam 1.090 m3/s. Finalmente, acrescentando-se 

as perdas, ter-se-á a vazão final de 1.199 m3/s.  

 

TABELA 4.7 - Frota auxiliar para o Cenário 3600 tpd 
Equipamentos mina 2010-2024 

 
Equipamentos auxiliares 

 
Quantidade 

 
N (kW) 

 
Fator utilização 

Potência 
Total Ponderada 

(kW) 
Toyota 17 1.292 50% 646 

Shotcrete 1 48 50% 133 

Autobetoneira  1 60 50% 133 

Simba - 1 braço 3 344 10% 399 

Simba M7C 1 115 10% 133 

Simba Cabletec 2 229 10% 266 

Simba Cabolt 1 123 10% 133 

Grader – Volvo 1 104 50% 133 

Grader - CAT 1 104 50% 133 

Caminhão pipa 2 268 50% 266 

Scaler - Dux 4 459 50% 532 

Scaler - Getman 1 115 50% 133 

Normet 4 367 50% 532 

Jumbo - 2 Braços 7 495 10% 931 

Jumbo - 1 Braçom 3 134 10% 399 

Robolt 2 134 10% 266 

Trator 3 230 50% 399 

DT 20 1 164 50% 133 

Rompedor 2 127 50% 266 

Potência total (kW)    5.966 
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Para garantir que as condições ambientais em subsolo não ultrapassem os limites 

regulamentares de conforto expresso pelo IBUTG, calculado segundo a fórmula dada pela 

NR-15, anexo 03/ANEXO III será necessário a utilização de refrigeração.  

 

TgTbuIBUTG n *3.0*7.0   ºC     [ 4. 1] 

 

Para dimensionar a capacidade de refrigeração em subsolo, deve-se utilizar o método 

interativo de introduzir uma capacidade arbitrária de refrigeração no ar de adução e verificar 

se o índice de IBUTG ultrapassou ou não os limites regulamentares segundo a equação 4.1. 

 

Como esse índice não é prático para se trabalhar em subsolo, utilizou-se uma aproximação 

prática que pode ser aplicada sempre onde não houver fonte de calor radiante significativa. 

Como o índice indicado pelo termômetro de bulbo natural é muito próximo da temperatura de 

bulbo úmido e como a temperatura de globo, sem calor radiante é praticamente a temperatura 

de bulbo seco, a fórmula pode ser convenientemente colocada como indicada na equação 4.2. 

 

TbsTbuIBUTG *3.0*7.0   ºC     [ 4. 2] 

 

Colocando-se 30ºC como resultado na equação 4.2, obter-se-á a TAB. 4.8. Isso na prática 

significa que, se a temperatura de bulbo úmido não ultrapassar os 28ºC e a de bulbo seco os 

34ºC, as condições na mina estarão dentro dos preceitos regulamentares de conforto. 

 

TABELA 4. 8 Valores-limite previstos 

Tbu (ºC) 28 

Tbs (ºC) 34 

IBUTG (ºC) 29.8 

 

 

Com isso, ao se colocar as várias potências de refrigeração em conjunto com a vazão 

estipulada para o cenário, pode-se verificar no modelo quando as condições ambientais em 

subsolo, em qualquer ponto da mina, não ultrapassem os valores citados na TAB. 4.8. Essa 

será a potência de refrigeração necessária para a mina. 
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4.6.1 Modelagem da mina 

 

De acordo com o plano e a produção, nesta fase serão necessárias 22 áreas em lavra, 

totalizando 06 frentes na atividade de produção e enchimento, e localizadas entre os níveis 9 e 

21 da mina. 

 

Foi feito um balanço de massa entre a capacidade de adução existente e a capacidade 

necessária para esta fase. Para se adequar a mina, foram introduzidos no modelo dois poços de 

quatro metros de diâmetro para adução e exaustão. No poço de exaustão foi alocado um 

sistema de exaustão com a capacidade diferencial necessária para se atingir a vazão de 1.199 

m3/s.  

 

A mina foi modelada utilizando-se os mesmos critérios anteriores e, após introdução dos 

poços mencionados, o modelo apresentou resultados compatíveis com o calculado. 

Comparando-se os dados calculados com a distribuição feita por área, conforme FIG. 4.17, 

constata-se uma diferença de 1.2%. Portanto, pode-se considerar como uma predição acurada 

das condições ambientais subterrâneas. 

 

Para obter temperaturas de conforto, segundo a legislação, foi necessário introduzir 15.0 MW 

de refrigeração em superfície, o que compensará o aumento da carga diesel e aumento da 

temperatura com a profundidade. A FIG. 4.16 mostra o modelo final para o cenário 02. 

 

 
 

FIGURA 4.16 - Modelo para o cenário ano 3.600 tpd 
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A TAB. 4.9 sumaria as condições de simulação do cenário 02. 

 

TABELA 4.9 - Sumário da simulação do Cenário 02 

Fluido compressível Sim 

Ventilação natural Sim 

Tipo simulação dos ventiladores Método pressão estática  

Número de malhas 3.054 

Comprimento total  141.659,8 m 

Ar total adução 1.080,9 m3/s 

Ar total exaustão 1.161,4 m3/s 

Fluxo mássico total 1.105,00 kg/s 

Resistência da mina  0.00618 Ns2/m8 

Sumário de energia 

Perdas por atrito  8.702,6 kW total 

 6.310,7 kW chaminés 

 2.391,9 kW galerias 

Potência refrigeração 1.818,2 kW 

Energia elétrica 14.264,6 kW 

Custo energia   $17.494.155 

Eficiência do circuito [fluxo ar / total] 69.9 % / 61.0 % 

Consistindo de: 

163 ventiladores 12.446,5 kW 

0 pressão fixa 0,0 kW 

0 fluxo fixo 0,0 kW 

01 planta refrigeração 1.818,2 kW 
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FIGURA 4.17 - Cenário 02 Produção de 3600 tpd 
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4.17 Cenário 03 4.700 tpd 

 

O cenário 03 representa o caso hipotético, conforme esclarecido, onde os quatro corpos de 

minério foram analisados, e verificou-se a possibilidade teórica de se produzir 4.700 tpd.  

 

Para obter essa produção, elaborou-se a TAB. 4.10, que mostra o planejamento conceitual de 

lavra para este cenário.  

 

TABELA 4.10 - Total de rocha desmontada 
 

 

 

A frota total padronizada, tendo em vista o aprofundamento da mina e o consequente aumento da 

distância de transporte em rampa, deverá ser aumentada, e serão utilizados caminhões A45D e 

carregadeiras ST1600, requeridos para o manuseio das 4.700 tpd. Essa frota deverá atingir 38 

caminhões e 14 carregadeiras no ano de maior produção, configurando o pior cenário para 

ventilação. A TAB. 4.11 mostra a distribuição da frota ao longo dos anos. 

 

 
Nível 

Minério desmontado   
Total FGS SER GAL BAL DESEN ESTÉRIL 

11  296.760  28.809 196.236 380.444 25.422 39.055  966.726  

12.1  76.887   140.235 326.670 326.670 27.771  625.091  

12  89.523  101.529  205.646 319.174 44.774 111.425  872.071  

13.1  131.208  133.483  193.852 264.730 41.872 5.608  770.753  

13  311.895  212.175  194.776 251.902 46.491 262.482  1.279.721  

14.1  284.405  205.747  181.763 238.277 48.051 4.907  963.150  

14  297.800  128.237  172.426 226.108 40.908 194.400  1.059.879  

15.1  245.551       160.427  215.617 38.879  660.474  

15  252.332  392.415  204.360 204.360 66.981 538.212  1.602.402  

16  468.960  333.102  366.193 366.193 113.464 423.179  1.961.658  

17  465.654  295.899  264.541 264.541 104.271 512.727  1.848.598  

18  533.058  254.888  192.327 192.327 86.329 360.164  1.500.870  

19  704.600  210.414               150.444 192.327 357.149  1.499.851  

20  718.958  220.416               168.202 150.444 393.795  1.577.505  

21  715.639  346.076               190.563 168.202 401.779  1.735.309  

22  688.175       219.919  190.563  1.218.277  

23  687.667       238.590  688.175  1.252.794  

24  706.741       219.875  687.667  1.234.247  

Total  7.675.813 3.541.574 2.129.833 3.759.552 1.077.503 4.445.101  22.629.376  

Percentual 34% 16% 9% 17% 5% 20% 100% 
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TABELA 4.11 - Frota diesel 

 
Ano 

 
Caminhão 

 

 
Potência 

(kW) 

 
Carregadeira 

 
Potência 

(kW) 

 
Fator 

utilização 

Potência 
Total 

Ponderada 
(kW) 

2010 13 3.861 5 1.020 0.8 /0.5 3.599 

2011 14 4.158 6 1.224 0.8 /0.5 3.938 

2012 18 5.346 7 1.428 0.8 /0.5 4.991 

2013 25 7.425 10 2.040 0.8 /0.5 6.960 

2014 27 8.019 11 2.244 0.8 /0.5 7.537 

2015 30 8.910 12 2.448 0.8 /0.5 8.352 

2016 34 10.098 14 2.856 0.8 /0.5 9.506 

2017 37 10.989 15 3.060 0.8 /0.5 10.321 

2018 38 11.286 14 2.856 0.8 /0.5 10.457 

2019 33 9.801 13 2.652 0.8 /0.5 9.167 

2020 29 8.613 12 2.448 0.8 /0.5 8.114 

2021 33 9.801 13 2.652 0.8 /0.5 9.167 

2022 34 10.098 14 2.856 0.8 /0.5 9.506 

2023 25 7.425 10 2.040 0.8 /0.5 6.960 

 

Já a frota de veículos auxiliares permanecerá essencialmente a mesma utilizada no cenário 02, 

conforme a TAB. 4.7. 

 

Os cálculos, similares ao do cenário 02 levam a uma potência total ponderada de 16.423 kW.  

 

Utilizando-se a NR-22 e NRM-06 para a vazão requerida e o índice no SI de 0,08 m3/s para 

cada kilowatt diesel, perfaz-se um total de ar fresco necessário de 1.314 m3/s. Para as áreas 

auxiliares de britagem e oficinas, são requeridos os mesmos 80 m3/s de ar fresco.  

 

Ao acrescentar as perdas de 15% devido à profundidade, chega-se a um total de 1.603 m3/s. 

 

 

4.17.1 Balanço de massa 

 

A mina possui uma capacidade de transporte de ar 870 m3/s. Como são necessários 1.630 m3/s 

de ar configura-se uma necessidade adicional de caminho de ventilação, tanto de adução 

quanto de exaustão, para os 760 m3/s restantes. 
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FIGURA 4.19 - Cenário 4700tpd 
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CAPITULO 5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

5.1 Introdução  

 

Este capítulo apresenta os resultados da modelagem computacional dos três cenários referidos 

no capítulo 4 e realizados no aplicativo VentSim Visual. O modelo validado do caso básico 

(ano 2010) que, após comparação com os dados reais de temperatura e vazão medidos de 

forma adequada, com diferenças entre o medido e o simulado de no máximo 7,5%, constitui 

um parâmetro de comparação com o cenário do ano 2018. Nesse cenário é mantida a taxa de 

produção atual de 3.600 tpd e o cenário hipotético, com uma taxa de produção de 4.700 tpd, 

produção máxima admissível para a mina Cuiabá.  

 

As simulações envolveram mudanças na taxa de produção, na frota diesel, taxa de utilização 

dessa frota, principalmente no número de frentes em lavra e em desenvolvimento necessárias 

para consecução da produção prevista no cenário em pauta. O objetivo é garantir que tais 

mudanças não iriam impactar de forma negativa os padrões de segurança nem as condições 

ambientais em que a mina normalmente opera. Os resultados foram discutidos de forma 

sucinta.  

 

Pretende-se ainda mostrar a eficácia das ferramentas de modelagem computacional na 

avaliação dos riscos potenciais de incêndios em subsolo derivados dos equipamentos a diesel, 

seus efeitos prováveis na atmosfera subterrânea e confrontados com as medidas de prevenção 

dos fatores de riscos e da exposição, bem como as medidas de proteção para minimização dos 

danos.  

 

A fim de demonstrar o impacto do fator profundidade nas condições ambientais e sua 

mitigação, foram simuladas as capacidades de refrigeração e infraestrutura necessárias para 

prover uma condição condizente com as requeridas pela legislação. 

 

A análise pretende também mostrar a eficácia das ferramentas de modelagem computacional 

na predição das condições ambientais de uma mina profunda como sendo uma ferramenta 

indispensável de projeto de minas subterrâneas, independentemente da sua complexidade.  
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5.2 Análise do modelo do caso básico  

 

A mina Cuiabá tem aplicado normas consistentes de modelagem de ventilação, e esses 

critérios remontam ao ano 2000. Isso incluiu o desenvolvimento de todos os modelos de 

ventilação usando o programa de simulação VnetPC2000. A partir de 2004 a mina foi 

modelada utilizando-se o programa Vuma, que permitiu fazer uma abordagem sob o ponto de 

vista da aerodinâmica e da termodinâmica com a modelagem das diversas fontes de calor e 

seu impacto no ambiente de trabalho.  

 

Em uma simulação termodinâmica, a condutividade, a difusividade, e a temperatura da rocha 

são dados de entrada necessários para cada ramo no modelo. A condutividade do maciço 

rochoso é usada pelo programa para definir a difusão térmica para ou a partir do ar e como o 

fluxo de calor viaja através das redes de ventilação. A difusividade define a rapidez com que o 

calor se move entre a massa de rocha e o ar. O programa obtém a temperatura da rocha em 

uma dada elevação através do grau geotérmico. Isso afetará tanto o fluxo de ar na mina quanto 

a capacidade de refrigeração necessária para manter as condições ambientais favoráveis ao 

trabalho. Todos os dados utilizados nas simulações foram obtidos através de ensaios locais ou 

laboratoriais. 

 

Em 2010 a empresa decidiu migrar seus modelos para o programa VentSim Visual, que 

apresenta, além dos algoritmos aceitos e testados de modelagem aerodinâmicos e 

termodinâmicos, módulos adicionais de integração com os principais pacotes de planejamento 

de minas subterrâneas e uma ferramenta para conversão de qualquer rede plana de ventilação 

em “2D” para uma rede completamente tridimensional, em “3D”. Como tal, o pacote 

VentSim Visual foi selecionado para a modelagem das condições normais de operação e dos 

impactos de um incêndio na rede de ventilação. 

 

A mina Cuiabá, objeto desta dissertação, apresenta um circuito de ventilação operando em 

paralelo para alimentação das várias frentes em operação, conforme preconiza a NR22. O 

modelo do caso básico apresentou inicialmente uma vazão acima dos valores medidos na 

mina. Após análise cuidadosa in loco, foram constatadas obstruções no circuito de exaustão 

da mina causadas por quedas de blocos de rocha. Após intervenções pontuais nos pontos mais 

críticos do circuito de ventilação, o modelo da mina, realizado no VentSim Visual, apresentou 
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uma aderência de 94.5% em relação às medições realizadas nos fluxos de ventilação principal 

e secundário.  

 

As frentes em desenvolvimento, no geral, foram modeladas para a demanda máxima de 

ventilação, utilizando-se o fator regulamentar, no SI, de 0,08 m3/s de ar fresco para cada 

kilowatt diesel para o equipamento de maior potência, 75% desse valor para o segundo maior 

equipamento, e 50% para o somatório das potências, em kilowatt, dos demais. A vazão de ar 

fresco nessas frentes pressupôs a presença de um caminhão e uma carregadeira operando 

simultaneamente. Portanto, apresentou o volume regulamentar exigido de ar ou superou essa 

quantidade quando a frente operava em uma atividade sem a presença desses equipamentos 

diesel.  

 

As perdas na pressão total foram estimadas utilizando-se um fator de atrito k corrigido para a 

temperatura reinante naquele local específico e multiplicado pelo fator relacionado com as 

perdas de pressão por turbilhonamento. As curvas dos ventiladores principais utilizadas foram 

as estritamente fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos e corrigidas para a densidade 

de operação em subsolo. Foi utilizado um fator de segurança de 10% para as perdas de ar e 

considerado adequado para essa mina, uma vez que existem poços de adução de ar dedicados 

exclusivamente para tal, sem interligações intermediárias na parte superior da rede de 

distribuição de ar que pudessem ocasionar fugas. 

 

O modelo utilizou o modo para fluidos compressíveis, ventilação natural, e as taxas de calor 

foram adequadamente distribuídas através do uso dos parâmetros térmicos das rochas obtidos 

por testes realizados com amostras das rochas locais, parâmetros obtidos por laboratórios 

especializados.  

 

A distribuição da carga térmica foi criteriosa, sendo considerada como carga distribuída ao 

longo dos caminhos percorridos, isso para os caminhões e, como carga localizada nos pontos 

em operação, para as carregadeiras e as subestações elétricas. 

 

Os principais pontos adicionais consumidores de ar, além das áreas em lavra e em 

desenvolvimento, representados pela oficina mecânica, estação de carga e área de britagem, 

no nível 11, foram modeladas e representaram pouco mais de 10% da ventilação da mina. 
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Em síntese, o modelo como um todo foi considerado adequado para representar o fluxo de 

ventilação da mina Cuiabá, portanto apto para predizer as condições ambientais dos cenários 

futuros planejados, ou hipotéticos nesta dissertação. 

 

 

5.3 Incêndio hipotético em subsolo  

 

Incêndios em minas subterrâneas são situações extremamente perigosas, com o potencial de 

perdas catastróficas de vidas. Objetivando testar a segurança intrínseca da mina Cuiabá 

relacionada aos efeitos prováveis de incêndios, foi possível modelar um incêndio hipotético 

em subsolo e predizer o comportamento dos gases tóxicos produzidos pelo mesmo.  

 

Esses modelos fornecem uma ferramenta valiosa quando usada para sondar possíveis falhas 

nos protocolos de emergência, bem como nos projetos básicos do sistema de ventilação. 

Hipoteticamente, uma fonte de calor muito intensa, assim como a gerada pelo incêndio a 

plena carga de um veículo em subsolo, poderia desenvolver uma depressão suficiente para 

sobrepujar a depressão desenvolvida pelos ventiladores naquele ponto; além disso, inverteria 

a corrente de ar, ou seja, haveria ar contaminado em locais onde antes passava apenas ar 

fresco. 

 

O incêndio apresentado nestes estudos é baseado em uma série de pressupostos tais como nas 

propriedades do combustível, na taxa de crescimento, na intensidade de combustão e nos 

subprodutos formados. Para efeitos de modelagem e previsão de concentrações dos vários 

subprodutos tóxicos formados, foi utilizado somente o monóxido de carbono, gás presente em 

todos os incêndios, o que é considerado aceitável.  

 

Ressalte-se, no entanto, que é muito pouco provável que os incêndios em minas atinjam a 

intensidade máxima conforme modelado, devido aos sistemas de supressão presentes, ação 

das brigadas de incêndio, disponibilidade de combustível, entre outros fatores relacionados 

com o caudal de ar no ponto específico da ocorrência. 

 

Embora um incêndio pudesse concebivelmente ocorrer em qualquer lugar onde haja material 

combustível, não é prático modelar todos os possíveis locais. Para demonstrar o impacto 
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provável de incêndio em subsolo e a efetividade das medidas de segurança existentes, 

simulou-se um incêndio no alto de uma rampa de adução de ar para as porções inferiores da 

mina. Para isso, foi utilizado o modelo validado para o circuito de ventilação da mina Cuiabá. 

O modelo foi alimentado com os dados calculados no capítulo 4 (TAB. 4.5) para a taxa de 

queima, emissão de contaminantes e duração do evento para um caminhão de trinta toneladas. 

O modelo apresenta todas as áreas afetadas pelos gases resultantes da combustão; porém, para 

efeitos desta dissertação, analisaram-se somente pontos críticos que representam o maior 

risco. Trata-se de um ponto em que um incêndio poderia provocar a inversão do fluxo de ar 

após alguns minutos de sua eclosão.  

 

Note-se também que a operação dos sistemas de proteção ativa e a provável extinção do 

incêndio mediante a ação do usuário sobre o sistema central de extinção, sistemas existentes 

em todos os equipamentos pesados da mina, foi deliberadamente considerado ineficaz, 

simulando uma incapacidade do operador devido a uma também provável falta de lucidez, por 

um trauma decorrente da colisão. 

 

Realizados através de exercícios simulados de situações de emergências, esses testes 

pretendem: (a) melhorar a compreensão da empresa sobre gestão de crises e sobre as melhores 

práticas de atuar em cada caso; (b) familiarizar a equipe com a abordagem de emergências, 

com os papéis e as responsabilidades designadas para cada um; (c) facilitar a discussão ativa;  

(d) identificar áreas de melhoria no plano de emergências; (e) explorar a resposta da equipe a 

um incidente que seja uma ameaça atual ou potencial para os empregados, partes interessadas 

e ou para a viabilidade do negócio da empresa.  

 

O evento seguiu os passos que ocorrem em acidentes reais em que há a combustão sem 

chamas devido à oxidação do material combustível ocorrida na superfície de um material 

sólido. As temperaturas geradas são mais baixas que aquelas dos incêndios com chamas, e a 

velocidade de propagação é muito menor, vista pela curva tempo-temperatura com as fases: 

início de ignição, ignição, ponto de flashover, inflamação generalizada ou pós-flashover e 

extinção, mostradas na FIG. 5.1. Flashover é a temperatura em que o calor em uma área ou 

região é alto o suficiente para inflamar simultaneamente todo o material inflamável a sua 

volta. O flashover caracteriza-se por inflamação dos gases presentes em um ambiente, 
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Já as áreas com a coloração branca indicam que ali não há contaminação do ar, portanto 

constituem refúgios seguros em subsolo. A primeira área localizada dentro da oficina 

mecânica representa uma câmara de refúgio, e a segunda área representa uma fonte adicional 

de ar fresco, em paralelo com as outras fontes e que alimentam este nível. 

 

 
 

FIGURA 5.2 - Área de oficina Nível 11 
 

Essas medidas de segurança adotadas pela empresa para o pior cenário obedecem aos 

requisitos legais e expressam um atendimento na relação benefício-custo aceitável, desse 

modo podem ser estendidas para as condições futuras. 

 

 

5.4 Cenário 3.600 tpd 

 

O modelo mostra uma vazão final de 1.093 m3/s contra os 1.157 m3/s previstos, com uma 

aderência a menor de 4.5%. Esse acréscimo de vazão se deveu ao aumento da frota necessária 

para compensar o aumento das distâncias de transporte e foi calculada segundo os requisitos 

regulamentares, representando um aumento da ordem de 29% em relação à vazão do caso 

básico.  

Oficina 
mecânica 

Câmara de refúgio 

Fonte de 
Ar fresco 

Inversão 
da coluna 

de ar
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Para obter o balanço de massa, foi necessário adicionar ao modelo um poço de exaustão direto 

da superfície de 4,6 m de diâmetro, dotado de um sistema de ventilação, com capacidade de 

320 m3/s, a uma pressão de 6,6 kPa, bem como um poço de adução de mesmo diâmetro. Para 

manutenção das condições ambientais, foi necessária a introdução no modelo de uma planta 

de refrigeração em superfície de capacidade de refrigeração de 15.000 kWR.. 

 

O modelo, porém, apresentou uma série de avisos (warnings) nos ventiladores alocados nas 

áreas em lavra, mormente no fundo da mina, embora esse modelo continue válido, pois avisos 

não o invalidam, ao contrário de erros (errors) que interrompem a simulação e impedem de 

rodar o módulo calor.  

 

Os avisos referiram-se a ventiladores que trabalhavam na zona de bombeamento (stalling 

áreas). Zona de bombeamento é aquela situada além da pressão máxima de trabalho prevista 

do ventilador, além da qual há uma depressão, o que caracteriza por instabilidade na operação 

e resultando, inexoravelmente, na quebra das pás.  

 

A FIG. 5.3 mostra que o ponto de operação dos ventiladores está fora da curva do sistema. 

Uma solução utilizada no modelo foi simular os dois ventiladores instalados em série, o que 

neste programa basta marcar a opção na aba “Fans” “Fan Configuration” e simular a nova 

situação. Opcionalmente pode-se utilizar a ferramenta “Fluxo Fixo” ou “Pressão Fixa”.  

 

 
 

FIGURA 5.3 - Curva de ventiladores auxiliares de lavra na zona de bombeamento 
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O aplicativo Ventsim, assim como outros, tem uma ferramenta chamada “Fluxo fixo” (fixed 

flow) ou “Pressão fixa” (fixed pressure) que permite obter as características de vazão ou 

pressão necessárias, mas desconhecidas em um dado circuito. Fluxo fixo é uma entidade 

computacional em que, uma vez fixada a vazão requerida e colocada no lugar de um 

ventilador real, o aplicativo faz os cálculos até o ajuste final indicando a pressão necessária 

para movimentar o ar dentro de uma rede de condutos de ventilação.  

 

Já “Pressão fixa”, colocada como aquela exercida por um ventilador real, obriga o aplicativo a 

calcular a vazão obtida naquelas circunstâncias. Essas entidades teóricas “forçam” o programa 

a calcular esse valor, qualquer que seja a sua magnitude, podendo-se partir de uma vazão fixa 

ou de uma pressão fixa e se chegar ás reais necessidades. Assim, basta procurar nos catálogos 

dos fabricantes de ventiladores por aquele que melhor se enquadre em cada caso. 

 

 

5.4.1 Ventiladores reforçadores 

 

Uma solução alternativa utilizada nesta dissertação foi suprir a energia adicional, representada 

pela pressão exercida  por uma combinação em paralelo de ventiladores reforçadores (booster 

fans), localizados em um ponto específico do nível 18 da mina e mantidos os atuais 

ventiladores auxiliares com sua vazão e pressão, objetivando padronizar os ventiladores. 

Poder-se-ia, naturalmente optar por ventiladores auxiliares de lavra com uma nova vazão e 

pressão compatível com o requerido nesta parte da mina, porém exercícios adicionais  de 

custo-benefício devem ser realizados. 

 

Nesse modelo, para se conhecer as especificações do ventilador reforçador foi utilizado um 

“Fluxo fixo” de 200 m3/s insuflando ar fresco para o fundo da mina. O modelo mostra que um 

ventilador  reforçador com vazão de 200 m3/s e pressão .180 Pa instalado no nível 18 irá 

trabalhar dentro do requerido. Para fins ilustrativos foi deixado um fluxo fixo no modelo. Na 

prática deve-se procurar no catálogo de fabricantes de ventiladores o modelo que seja mais 

adequado ao caso em estudo.  

 

Caso as pressões encontradas no modelo fossem  muito altas ou estivessem  fora da gama 

normal de fabricação comercial, deve-se fazer modificações adequadas no circuito de 



 

153 
 

ventilação, por exemplo, prover caminhos em paralelo, até que os resultados encontrados no 

modelo se encaixem na gama normal, ou mesmo especial de fabricação de ventiladores.  

 

 

5.4.2 Estratégia de ventilação 

O esquema mostrado na FIG. 5.4 mostra uma instalação típica, em que uma galeria em 

paralelo é escavada junto à galeria principal do nível 18; além disso, é sendo dotada de portas 

de ventilação para permitir o fluxo de pessoas e veículos e com ventiladores em paralelo, de 

fluxo variável para ajuste e conseqüente controle fino do fluxo de ar.  

 

  
 

FIGURA 5.4 - Ventilador reforçador no Nível 18 
 

Confirmou-se também que a refrigeração é essencial a partir do nível 16, pois sem ela as 

temperaturas atingiam valores incompatíveis com o conforto. Foi utilizada a capacidade 

máxima projetada da planta de refrigeração de 15 MW de refrigeração para manter a 

temperatura dentro dos limites legais. O modelo sugere também que uma das estratégias 

Fluxo fixo 
de 200m3/s 

Porta dupla 
de ventilação 

Pressão 
requerida 
de 180 Pa 
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possíveis de desenvolvimento da mina para os corpos estreitos situados abaixo do nível 16 

seja utilizar um sistema de ventilação ascendente retirando o ar refrigerado admitido via 

rampas existentes e que alimentam os corpos principais. Já a carga térmica para esse cenário é 

compatível com o projeto original e suporta perfeitamente as condições ambientais dentro dos 

parâmetros técnico-legais. Pode-se, entretanto, ser antecipado o funcionamento da etapa final 

da planta em função da antecipação das cargas térmicas da mina. 

 

5.4.3 Sumário da simulação  

 

O modelo apresentou estes dados:  

 

Número de malhas 3.360 

Comprimento total  157.254,6 m 

Vazão total de adução 1.093,0 m3/s 

Vazão total de exaustão 1.164,1 m3/s 

Fluxo mássico  1.117,82 kg/s 

Resistência da mina  0,00735 Ns2/m8 

  
Potência consumida  

Perdas por atrito (Potência) 10.571,4 kW total 

  
Sendo  

 7.491,0 kW chaminés  

 3.08,3 kW galerias  

Potência (elétrica)de refrigeração  2.727,3 kW 

Energia elétrica 16.557,0 kW 

Custo da energia $20.305.496,00 

Eficiência circuito (Fluxo Total) 76,4 % / 63,8 % 

 

Consistindo de:  

 

137 ventiladores 13.785,4 kW 

02 reforçadores 18,5 kW 

01 fluxo fixo  25,8 kW 

01 Planta refrigeração  2.727,3 kW 
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FIGURA 5.5 - Fontes de calor cenário 2 - 3.600 tpd 
 

 

5.5 Cenário 4.700 tpd 

 

As necessidades de ventilação somente para as áreas em lavra calculadas de acordo com a 

legislação requerem uma vazão final de 1.533 m3/s. Ao se fazer a distribuição do ar, conforme 

FIG. 4.18, vê-se que seriam necessários 1.506 m3/s para suprir o planejamento de produção do 

ano em pauta, o que representa uma adesão de 1.8% entre o calculado e o previsto, podendo-

se concluir que as estimativas do modelo são realistas. Essa vazão de ar requerida pelo 

cenário 3 representa um aumento de 46,5% em relação ao caso básico e advêm de dois 

fatores.  

 

O primeiro fator relaciona-se com o aumento de produção em si, que requer o aumento do 

número de áreas em lavra, assim como aumento da taxa de desenvolvimento, e isso implica o 

aumento do número de áreas em desenvolvimento para suprir estas áreas adicionais em lavra. 

O segundo fator é relacionado ao acréscimo na frota diesel necessária para movimentar a 

produção adicional e atender as novas frentes em desenvolvimento. 
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5.5.1 Infraestrutura de ventilação 

 

Para se obter o balanço de massa, serão necessários 713 m3/s adicionais para se obter a vazão 

regulamentar para a mina. Para isso, o modelo foi dotado de poços de adução e exaustão de 

diâmetro 6,7 m, com o ar a velocidade nominal de 20 m/s por se tratar de poços dedicados 

exclusivamente ao transporte de ar. O poço de exaustão foi dotado de um conjunto de 

ventiladores com vazão nominal e 320 m3/s a uma pressão de 6,6 kPa. 

 

Considerando-se que, na prática, os poços já realizados pela empresa no Brasil têm diâmetro 

máximo de cinco metros e tomando-se a área equivalente de um poço de 6.7 m, isto iria 

requerer dois poços adicionais de cinco metros de diâmetro para a adução e dois para 

exaustão, cada um com 780 m de extensão. O modelo mostrou também que seriam 

necessários quatro poços de ventilação adicionais, tipo RBR (raise bored holes) desde o nível 

11 até o nível 24 para suprir essa demanda extra e ar. 

 

Sob o ponto de vista econômico, trazendo-se o valor pago em 2006 para cada poço de cinco 

metros de diâmetro custaria cerca de U$4.3 milhões, e seriam necessários nove meses para a 

construção de cada um, o que demandaria 36 meses para a execução da obra.  

 

 

5.5.2 Infraestrutura de refrigeração 

 

Ao se fazer a distribuição física da produção por nível, pode-se constatar pela FIG. 4.18 que 

803 m3/s de ar serão necessários abaixo do horizonte crítico. Desses 803 m3/s somente 400 

m3/s são refrigeração utilizando-se 15 MW de refrigeração.  

 

Para se obter as condições adequadas de trabalho nessas áreas, deve-se providenciar 

refrigeração adicional para os restantes 400 m3/s. Tomando-se como referência que a planta 

de refrigeração com essa capacidade atualmente em etapa final de implantação ficou em 

U$18.5 milhões e foram necessários 18 meses para sua implantação, pode-se estimar, em 

valor presente, o mesmo custo para a planta requerida no estudo do cenário em pauta. 
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A FIG. 5.6 mostra a correlação entre as taxas de produção do caso básico com uma taxa de 

produção de 3.600, o cenário 2 onde a taxa é mantida porém em maiores profundidades, e o 

cenário 3, com um aumento de 23,4% na taxa de produção.  

 

Fica patente na FIG. 5.6 que, se mantidas a filosofia atual de lavra, a manutenção das 

condições ambientais adequadas requererá em profundidade um aumento da vazão de ar em 

29%, um aumento de 820 m3/s para 1153 m3/s e uma potência elétrica de 7.100 kW para 

11.500 kW. Já para o cenário 3 passar-se-á dos 820 m3/s para 1533 m3/s, um aumento de 

46,5% na vazão de ar necessária e um aumento de 7.500 kW de potência elétrica para 17.100 

kW, representando um aumento de 128% sobre a energia elétrica consumida, para um 

aumento de 23% na produção. 

 

Note-se também que os custos de investimentos de capital não foram levados em 

consideração, porém representam custos substanciais no cenário 3. 

 

  
 

FIGURA 5.6 - Quadro comparativo dos cenários de ventilação 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA 

PESQUISAS FUTURAS 

 

 

6.1 Dos resultados 

 

O ambiente de mina subterrânea é muito dinâmico e, para qualquer grande mudança, exige 

exercícios elaborados de planejamento, incluindo o planejamento da ventilação. Continuar 

aplicando soluções técnicas para garantir uma operação segura nas minas subterrâneas é um 

dos principais desafios da AngloGold Ashanti no Brasil. A mina Cuiabá vem experimentando 

ao longo do tempo uma curva de produção crescente obtida por meio da mecanização das 

operações, dos ganhos de produtividade e do planejamento contínuo de suas atividades.  

 

Assim, diante da crise econômica de 2008 e com a valorização sem precedentes históricos do 

ouro, nasceu a ideia do Projeto Conceitual de 4.700 tpd. A estratégia desse projeto foi calcada 

na demonstração de retorno financeiro sobre o investimento e teve como fundamento as 

reservas minerais entre os níveis 11 e 24, em produção máxima admissível para essa mina. 

 

Porém, contrariamente ao que ocorre no planejamento de uma mina inteiramente nova — 

onde não há estrutura real instalada, e o projeto é baseado nas taxas de produção e 

desenvolvimento de mina, geometria dos corpos mineralizados e infraestrutura auxiliar —, em 

uma mina em operação, como a Cuiabá, que já opera há 25 anos, e a ventilação precisa ser 

estendida para acessar zonas de minério em profundidade e deve-se utilizar a estrutura 

existente, essa infraestrutura terá um forte impacto sobre o projeto do novo sistema de 

ventilação. 

 

Nesta dissertação foi utilizado o programa Ventsim Visual® na construção dos modelos de 

ventilação da mina. O autor utilizou as informações do setor de Planejamento da Mina 

Cuiabá, responsável pela elaboração do plano de lavra ao longo da vida útil da mina (LOM), 

plano elaborado no Datamine (Mine2_4D). Com base nas estruturas espaciais elaboradas, 

importaram-se as informações para construir a geometria e os parâmetros que descrevem cada 

uma das galerias de ventilação da mina. Construído o modelo e baseado no ano 2010, o autor 

usou o levantamento mensal de ventilação para calibrar o modelo. Finalmente, com esse 
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modelo calibrado, o autor começou a conduzir o planejamento dos cenários de ventilação, 

futuro e hipotético. 

 

Ao longo dos capítulos anteriores, tendo como pano de fundo a legislação nacional e os 

conceitos das melhores metodologias e técnicas internacionais, foi feita uma abordagem 

conforme se segue: 

 

 Estimativa da ventilação necessária baseada no planejamento anual e na capacidade de 

suprimento de ventilação; 

 Estimativa da frota necessária e da infraestrutura previstas para a consecução dos 

trabalhos nessas áreas; e 

 Simulação computacional para os requisitos globais.  

 

A FIG. 6.1 ilustra o processo, passo a passo, para se obter os resultados alcançados. 

 

Este estudo foi totalmente balizado em cenários conceituais e na sua modelagem 

computacional por aplicativo de última geração em 3D, que perfaz a análise aerodinâmica e 

termodinâmica de minas profundas com precisão. 

 

Em síntese, foram discutidos os diversos cenários conceituais de uma mina segundo os 

conceitos legais, soluções e estratégias utilizadas na prática para se ter uma operação segura 

em minas subterrâneas profundas. Demonstrou-se a necessidade das modelagens 

computacionais com capacidade de fazer análises termodinâmicas para predizer as condições 

prevalentes em profundidade.  

 

Foi utilizado o modelo do caso básico do ano 2010, devidamente calibrado junto ao Setor de 

Planejamento e Ventilação da empresa para validar a representatividade dos demais modelos 

computacionais analisados. Ficou comprovado um procedimento, segundo o qual a empresa 

avalia o futuro da mina em termos globais de gerenciamento de riscos, cuja formulação e 

execução levam em conta as medidas e procedimentos técnicos e administrativos, que têm o 

objetivo de prever, controlar ou reduzir os riscos existentes na instalação industrial, 

objetivando mantê-la operando dentro dos requisitos de segurança. Para o estudo de caso 
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todos os cenários levaram em consideração as pessoas, o trânsito de equipamentos no subsolo, 

geologia, o desenvolvimento e a lavra, bem como a ventilação e a refrigeração. 

 
 

FIGURA 6. 1- Fluxograma de projeto de ventilação 



 

161 
 

 

Neste capítulo, de forma conclusiva, são feitas as avaliações realizadas nesta dissertação, 

identificam-se as hipóteses e limitações do estudo, bem como se propõem estudos futuros.  

 

6.2 Conclusões 

 

A mineração subterrânea enfrenta o desafio do aumento da temperatura nas minas 

subterrâneas à medida que ocorre o aprofundamento. Os problemas relacionados à 

manutenção de sistemas de ventilação em circuitos longos de minas profundas têm 

incentivado a AngloGold Ashanti Mineração a buscar sempre melhores controles desses 

sistemas. A aplicação de soluções oriundas de simulações computacionais de última geração 

para garantir uma operação segura nas minas subterrâneas é um dos principais desafios da 

AngloGold Ashanti no Brasil. 

 

 

6.2.1 Importância da modelagem computacional 

 

Pode-se concluir que as modelagens computacionais são indispensáveis para se prever o 

comportamento de sistemas de ventilação em minas profundas, seja em operações do dia a 

dia, seja em condições de emergências, por isso devem integrar o planejamento de mina, no 

qual se fazem necessários o rigor técnico e a segurança operacional.  

 

Sob o aspecto econômico, um estudo dessa natureza ganha importância na medida em que se 

verifica que a ventilação e a refrigeração, além dos fatores humanos, representam uma parcela 

significativa dos custos de produção. A simplicidade e a flexibilidade computacional, 

associadas aos elaborados algoritmos para cálculos termodinâmicos do programa VentSim 

Visual ® (versão 2.05), constituem as razões pelas quais ele foi escolhido para ser utilizado 

nesta dissertação. 

 

Os modelos computacionais dos cenários conceituais de produção demonstraram perfeita 

compatibilidade com o nível de segurança exigido pela Política de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente da empresa e que, na prática, o caso conceitual apresenta algumas dificuldades 

associadas às análises financeiras da infraestrutura para colocar o projeto em prática.  
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6.2.2 Mecanização de minas  

 

O estudo demonstra que há uma penalização financeira na mina para mitigar a carga térmica 

em função da alta quantidade de equipamentos diesel. As ações mitigadoras passam pelo uso 

de refrigeração do ar aduzido através de planta de refrigeração instalada em superfície, e vale 

ressaltar que a empresa domina totalmente esta tecnologia.  

 

Por outro lado, a empresa tem mostrado uma redução no número de acidentes pessoais apesar 

do aumento da taxa de produção, o que mostra, inquestionavelmente, que a retirada do 

homem das áreas de risco é a solução ideal para minas profundas. 

 

 

6.2.3 Infraestrutura de ventilação e refrigeração 

 

O estudo demonstrou que, para o caso conceitual, seria necessária a escavação de dois poços 

verticais de diâmetro 6,3 m ou um conjunto de quatro poços de 5 m diâmetro cada um, 

extensão de 780 m, para aduzir e exaurir as necessidades de ventilação para o caso hipotético.  

 

Além disso, seria imperativo adequar todas as galerias da mina, em uma extensão aproximada 

de 78.000 m para compatibilizar as velocidades do fluxo de ar e a introdução de uma nova 

planta de refrigeração em superfície para adequação da temperatura em subsolo. Apesar de 

tecnicamente viável os gastos em infraestrutura, tempo de implantação e do montante de 

gastos de capital inviabilizam o projeto, considerando-se os métodos propostos no estudo. 

 

 

6.2.4 Produção da mina 

 

O estudo evidenciou que a expansão na produção da mina Cuiabá até os níveis de produção 

prevista pelo caso hipotético requerendo o aumento da quantidade de realces em lavra, saindo 

das atuais 12 áreas de lavra para 28, assim como o aumento substancial na frota principal de 

equipamentos da mina implicam o aumento de quantidades significativas de ventilação e 

refrigeração. O estudo mostra também que esse cenário fica além do limite da capacidade 

produtiva ótima da mina devido aos altos custos financeiros em infraestrutura. 
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Os altos valores encontrados para os investimentos e os custos operacionais, além do tempo 

necessário para adequar a mina, indicam que o projeto hipotético de 4.700 tpd requer maior 

tempo de maturação e desenvolvimento de pesquisas operacionais em tecnologias alternativas 

que possam substituir o diesel como combustível. Assim, é possível garantir a segurança e a 

economicidade na operação da mina e, ao mesmo tempo, cumprir as metas de produção 

dentro dos custos previstos, à medida que a produção se aprofunda no subsolo. 

 

 

6.2.5 Segurança operacional 

 

As simulações de incêndios demonstraram que as condições de ventilação podem passar 

drasticamente de inócuas para altamente nocivas, motivadas por altas temperaturas oriundas 

da combustão plena de veículos pesados pela inversão do fluxo de ventilação. Embora todos 

os veículos sejam dotados de sistemas centrais de extinção de incêndios de acionamento 

manual, existe uma possibilidade, ainda que pequena, da oclusão de um sinistro. O estudo 

mostrou que os atuais controles estão sendo devidamente mantidos em condições de uso; as 

pessoas presentes em subsolo são devidamente treinadas no seu uso e a localização das 

câmaras de refúgio atendem aos aspectos legais de segurança.  

 

 

6.3 Recomendações 

 

Em termos gerais, para que o cenário proposto se viabilize sob o aspecto financeiro e o tempo 

de implementação, deverá haver um estudo que promova a otimização ou a mudança 

acentuada do transporte horizontal de rocha desmontada da mina. Isso poderia ser conseguido, 

por exemplo, através da extensão do atual poço de extração até o nível 18 ou de um poço 

subvertical que sirva à porção inferior da mina.  

 

Alternativamente, seria possível utilizar caminhões elétricos na chamada terceira rampa, que é 

dedicada ao transporte de minério, ou pavimentá-la e dotá-la de caminhões diesel de grande 

porte; os de pequeno e médio porte iriam somente alimentar o silo de alimentação da rampa. 
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Em síntese, deve-se pesquisar outra tecnologia que possibilite tanto a redução da frota diesel, 

portanto a redução da quantidade de ar de ventilação, quanto a quantidade de refrigeração 

necessária, mas mantenha o nível de segurança da mina.  

 

 

6.4 Sugestões de pesquisas futuras 

 

Objetivando dar continuidade ao trabalho apresentado nesta dissertação, apresentam-se 

algumas sugestões.  

 

 Como os custos de ventilação são parte integral de todas as atividades de produção e 

representam um custo importante em minas profundas, sugere-se mudar para seção ótima 

através do uso da ferramenta de simulação financeira do Ventsim Visual, em vez de 

proceder ao dimensionamento da seção mínima dos poços e galerias. Essa função foi 

projetada para estimar o tamanho ótimo da infraestrutura de ventilação levando em 

consideração custos de abertura de galerias e poços em relação à vida útil da mina da 

ventilação.  

 Busca de combustíveis alternativos, tal como o biodiesel, para suprir a frota em subsolo, 

reduzindo a necessidade de ventilação, a emissão de particulados e mantendo o 

desempenho operacional. 

 Introdução do sistema de “ventilação por demanda”, o que poderá, mantendo-se o atual 

nível de segurança, reduzir substancialmente o consumo de energia elétrica da mina como 

um todo. Isso requererá a introdução de sistema de controle dos ventiladores de realce, 

através de um sistema remoto desde a superfície, seja por meio de fibra ótica, seja por 

meio do atual sistema de leak-feeder, em tempo real. O controle central de operações 

atendendo ao planejado para o dia iria simplesmente destinar a quantidade necessária de ar 

aos pontos requeridos naquele momento.  

 Otimização da operação dos ventiladores de realce. Percebeu-se que os cuidados com a 

operação dos ventiladores de realce não é tão apurada quanto àquela dada aos ventiladores 

principais. Considerando-se o elevado número de ventiladores auxiliares, há uma grande 

oportunidade de ganho financeiro com essas atividades. 

 Mudança do método de lavra, com o uso menos intensivo de mão de obra.  



 

165 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ACHEAMPONG, A. A. Old Mines New Regulations: The re-opening of the Gordonsville, 
Elmwood, and Cumberland Mines under new DPM regulations. 12TH US/ NORTH AMERICA 
MINE VENTILATION SYMPOSIUM. 2008. 

AMCA. System Effects - Air Movement & Control Association International, Inc. 2009.  

ANON. 1. Desenvolvimento mineiro relação estéril-minério. 

ANON. 2. MAPAO Basic Mine Ventilation Ontário Canadá. 1984. 

ANON. 3. Risk Assessment and Management, 2008, Leading Practice. 

AS/NZS 4360. Risk Management. 1990. 

BARBOSA, E. S. Avaliação do suporte com cabos de aço na mina Cuiabá (Sabará / MG). 
2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Minas) - Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2008. 

BBE 1. Thermal Properties of Rock Samples Cuiaba Mine – BBE Report BBE REF: 4302 
November 2002. 

BBE 2. BBE Report 4203, Current and short-term ventilation issues at Cuiabá Mine, 
November 2003. 

BBE 3. Ventilation and air cooling requirements for Cuiabá expansion project below level 11 
BBE Report 2604 May 2004 Revised July 2004. 

BBE 4. Thermal Properties of Rock Samples - BBE May 2008. Relatório de Recursos e 
Reservas, 2010. Publicação interna da Anglogold Ashanti Mineração, 2008. 

BIFFI, M. et al. Ventilation strategies to meet future needs of the South African platinum 
industry. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. v. 107. 
Refereed Paper January 2007. 

BOTELHO, H. P. Noções sobre ventilação artificial. Belo Horizonte: Escola de Engenharia; 
Edições Engenharia, 20/1976. UFMG, 1976. 

BRAKE 1. D. J.; NIXON, T. Correctly Estimating Primary Airflow Requirements for 
Underground Metalliferous Mines. 10th UNDERGROUND OPERATOR’S CONFERENCE. 
Launceston. 2008. 



 

166 
 

BRAKE 2. R. Mine Ventilation 4. MVA Mine Ventilation Australia. 2009. 

BRAKE 3. R. Management of Heat Stress in a Hot, Humid, Underground Environment - 
Safety in Action 25-28 February 1998, Occupational Hygiene, v. 3, Article 2. 1998. 

BRAKE 4. R. , B. Mine Ventilation 1 - Introduction. MVA Mine Ventilation Australia, 2009. 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC). 
Glossário. Brasília, 2005.  

BRASIL. Ministério de Ciência e Tecnologia. Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. CNEN-NN-3.01:2011. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia (MME). Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Portaria n.º 237, de 19 de outubro de 2001. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia (MME). Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Information and Analysis of The Brazilian Mineral Economy. 5th ed. 
Brasília, 2010. 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia (MME). Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-
2030). Brasília, 2010. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho (DSST). Manual de auditoria em segurança e saúde no setor mineral. Brasília, 
2002. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho (DSST). Portaria n.º 143, de 26 de maio de 2000. D.O.U., de 30 maio 2000. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Secretaria Nacional do Trabalho. NR-15. 
Portaria n.º 3214/78. Brasília, 1978. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Secretaria Nacional do Trabalho. NR-7 
Programa de controle médico de saúde ocupacional. Portaria DSST n.º 19, de 09 de abril de 
1998. Brasília, 1998. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Secretaria Nacional do Trabalho. NR-15, 
Atividades e Operações Insalubres. Brasília, 2002. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Secretaria Nacional do Trabalho. NR-22, 
Portaria n.º 2034/99. Brasília, 1999. 

BUP. Relatório Interno da mina Cuiabá. 2010. 



 

167 
 

BURROWS, J. et al. Environmental Engineering in South African Mines. The Mine 
Ventilation Society of South Africa. 1989. 

CLARET, A. M. G. Introdução à engenharia de incêndio. Núcleo de Geotecnia (NUGEO) da 
Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, 2009. 

CLINSIMTM, for Windows, 1996 - Version 1.0, User’s Manual and General Theory. 
Chapman and Hall Publishing. 

CM. ResQPac How to calculate Safe Travelling Distances Research Organization Chamber 
of Mines. 2006. 

COSO. Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada Sumário Executivo; 
Copyright© Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2007. 

COUTO, H. A. Ergonomia aplicada ao trabalho, o manual técnico da máquina humana. v. 1. 
1995. 

DE FILLIPO et al. Relatório interno da geologia. 2002. 

DESJARDINS, M. Lowering Resistance of the Hoyle Pond Mine 13th United States/North 
American Mine Ventilation Symposium, 2010. Hardcastle & McKinnon (Eds.). 

EGAN 1. M. R. Summary of Combustion Products from Mine Materials: Their Relevance to 
Mine Fire Detection. Information - Circular n.º 9272. 1990. 

EPA 2. Health Assessment Document for Diesel Engine Exhaust. 2002. 

ESTON, S.M. -III Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional - XV Encontro Brasileiro de 
Higienistas Ocupacionais -22 a 24 de Setembro de 2008 - Recife – PE – Brasil 

GEBLER, W. F. A Review of Mine Cooling Practice Through the Ages. Journal of Mine 
Ventilation Society of South Africa. 1980. 

GERMANI, D. J. A mineração no Brasil. Relatório final. Rio de Janeiro: Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE), 2002. 

GHERGHEL, C. F. The Influence of Ventilation Modeling on Production Planning. 
Dissertação (Mestrado). Queen’s University Kingston, Ontario, Canada. 2010. 

GLEHN, F. H. von. VUMA (Ventilation Of Underground Mine Atmospheres) - A Mine 
Ventilation And Cooling Network Simulation Tool. Proceedings of the 7th International Mine 
Ventilation Congress. 



 

168 
 

GOELZER, B; HANDAR, Z. Programa Nacional da erradicação da silicose. 
FUNDACENTRO, 2002. 

GOMES, A. J. L. Relatório final de medidas geotérmicas em Mina Cuiabá, Município de 
Sabará (MG). 2002. 

Guideline: Refuge chambers in underground metalliferous mines, 2005. Safety and Health 
Division, Department of Industry and Resources, Western Australia. 2005. ISBN 0 9757415 
5.  

HALL, C. J. Mine Ventilation Engineering. Society of Mining Engineers of The American 
Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers. New York: Inc. New York, 1981. 

HARDCASTLE et al. Ventilation on Demand - Quantity or Quality - A Pilot Trial at Barrick 
Gold’s Bousquet Mine. 8th U.S. MINE VENTILATION SYMPOSIUM. 1999. 

HARTMAN, H. L.; MUTMANSKY, J. M.; RAMANI, R. V.; WANG, Y. J. Mine Ventilation 
and Air Conditioning. 2nd Edition Reprint with corrections ed. Wiley-Interscience, 1991. 

HOWES, M. J.; STOCKHAUS, F. J. Onapping Depth Project - Ventilation and Cooling 
Planning for Mining to 2600 m below surface - Mine ventilation: proceedings of the North 
American/Ninth US Mine.2002.  

HSE. Fire risk assessment for Workplaces Containing Flammable Substances. Prepared by W 
S Atkins Consultants Limited for the Health and Safety Executive 2002 Research Report 040. 

HSL. Development of a Fire and Explosion Risk Assessment Methodology for Underground 
Mines HSL/2002/24. 

IARC. Agents Classified by the IARC Monographs, v. 1-102. 1989. 

INDUSTRIAL FIRE HAZARDS HANDBOOK (IFHH). 2nd Ed. NFPA. 1984.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO (IBRAM). VI Congresso Brasileiro e Mina a 
Céu Aberto e VI Congresso Brasileiro de Mina Subterrânea.  

JORNAL ESTADO DE MINAS. Metal brilha como objeto de desejo, investimento e 
pesquisa. 26 ago. 2011. 

KAROLY, C. K. New ventilation design criteria for underground metal mines based upon the 
“life-cycle” airflow demand schedule. The University Of British Columbia (Vancouver). 
August 2009. 

KENNEDY, W. R. Practical Mine Ventilation. USA: Intertec Publishing, 1999. 



 

169 
 

KIELBLOCK 1, A. J. Mine Safety and Health Congress Proceedings –Chamber of Mines 
South Africa.1987. 

KIELBLOCK 2, A.J. Thermal Environment- MHSC –Handbook on Mine Occupational 
Hygiene Measurements Chapter 18.2007. 

KOVAC, J. G. Vaught, C., Jr, Michael J . Bmich,. Probability of Making A Successful Mine 
Escape While Wearing A Self-Contained Self-Rescuer. Pittsburgh Research Center. U.S. 
Bureau of Mines. Pittsburgh, PA. 2009. 

LAMBRECHT, J. de V. Mine Ventilation Economics - Environmental Engineering in South 
Africa Mines.1982. 

LE ROUX, W. L. Le Roux Notes on Mine Environmental Control. 

MASyS. Métodos de Explotación y Ambiente Subterráneo. 1ª JORNADA 
IBEROAMERICANA DE MEDIO AMBIENTE SUBTERRÁNEO Y SOSTENIBILIDAD ACTAS 
DE LOS TRABAJOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. Organización CYTED. 2010. 

MCPHERSON, M. J. Subsurface Ventilation and Environmental Engineering. New York, 
New York: Chapman & Hall, 1993. 

MCPHERSON, M. J. Subsurface Ventilation Engineering. Mine Ventilation Services at 
<www.mvsengineering.com/downloads>. 2008. 

MDG-1020 e MDG-1022, 2010. Guidelines for underground emergency escape systems and 
the provision of self rescuers. Guidelines for determining withdrawal conditions from 
underground coal . Produced by the Mines Rescue Working Group and the Mine Safety 
Operations Division of the NSW Department of Industry and Investment. Website: 
<www.industry.nsw.gov.au/minerals >. Último acesso em: jan. 2011. 

MFIRE. Version 1.0, Simulator for Underground Fires, User’s Manual. 2003. 

MINERALS COUNCIL OF AUSTRALIA. Sustainable Development Program for The 
Mining Industry. ISBN 0 642 72599 3. 

MORRO VELHO. História, fatos e feitos. Nova Lima. 1995. Copyright Mineração Morro 
Velho. Impresso no Brasil 1996. 

MSHA 1. Error Factors for Enforcing a 160 μg/m3 Total Carbon (EC+OC) Personal 
Exposure Limit. 2008. 

MSHA 2. DIESEL Particulate Matter Exposure Of U/G MNM Miners, Final Rule, May 18, 
2006. 

MSHA 3. The DPM Estimator for Metal and Nonmetal Mines. 2003. 



 

170 
 

MUNNS, P. A. et al. Fire risk assessment for workplaces containing flammable substances. 
Research Report 040 – HSE. 2002.- 

MVA. Mine Ventilation 3.  Design Basics Part 5.  Fan Types and Issues. Types of Fans. 2009. 

MVS 1. Environmental Engineering in South Africa Mines. Mine Ventilation Society of South 
Africa.1982. 

MVS 2. The ventilation of South Africa Mines. Mine ventilation of South Afric Mines. 1974. 

MVS 3. Data Book. Mine Ventilation Practioner’s. Mine Ventilation Society of South Africa. 
1992. 

MVS 4. Study Material for the Certificate in Mine Environmental Control.Workbook 2: 
Thermal Engineering. 2002. 

NEVES, C. A. R. Universo da mineração brasileira. Brasília: DNPM, 2007. 

NFPA. Fire Protection Handbook 20th Edition. 2004.  

NHO 08. Fundacentro, 2007. 

NISA. Occupational Health Program for Exposure to Crystalline Silica in the Industrial Sand 
Industry. Maryland, USA. 1997. 

O’NEIL, T. J. Metal Mine Ventilation System.Chapter 14 Mine Ventilation and air 
Conditioning. 2nd Ed. 1991. 

OLIVEIRA, L. C. Desafios no aprofundamento da mina Cuiabá - refrigeração. 2010. 

PAYNE T.; MITRA, R. A review of heat issues in underground metalliferous mines. 12th Ed. 
2008. 

PETROBRÁS. Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Óleo diesel 
marítimo. 2010. 

PINTO, P. C. Construção de modelos computacionais de minas em subsolo. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Minas) - Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 

RAWLINGS, C. A; PHILILIPS, H. R. Underground Mine Ventilation Planning and Design 
with Regards to Heat Load and Cooling Mechanisms. 8TH INTERNATIONAL MINE 
VENTILATION CONGRESS. Brisbane. 2005. 



 

171 
 

SALVADORETTI, P.; COSTA, J. F. C. L.; KOPPE, J. C. Estimando valores para o fator de 
atrito em circuitos de ventilação da Mina Nova e Mina III - Crixás (Goiás). 2010. 

SCOTT, D.F. Selected Health Issues in Mining – NIOSH 1988. 

SEITO, A. I. et al. A segurança contra incêndios no Brasil. São Paulo: Projeto, 2008. 

STEWART, J. Practical Aspects of Human Heat Stress. Stewart, J. M. Environmental 
Engineering in S.A. Mines. 1987. 

THYER, A. et al. Development of a Fire and Explosion Risk Assessment Methodology for 
Underground Mines HSL/2002/24. 2002. 

TORLONI, M.; VIEIRA, A. V. Manual de proteção respiratória. Fundacentro  (ABHO). 
2003. 

TORRES, V. F. N.; GAMA, C. D.; VILLAS BOAS, R. C. Engenharia ambiental subterrânea 
e aplicações. Rio de Janeiro: CETEM/CYTED, 2005. 

TUCK, M.  Ventilation Deep Mines - Time for a Rethink of Ventilation Design. 10th 

UNDERGROUND VENTILATION CONFERENCE. 2008. 

TUCK, M. Ventilating Deep Mines.Time for Rethink of Ventilation Design. 13th MINE 
VENTILATION CONGRESS. 2011. 

VALENTE, M. S. Fundamentos da termodinâmica. Escola de Engenharia Industrial de São 
José dos Campos. 2005. 

VIDAL, Félix Navarro;  TORRES-GAMA, C. D. et al. Engenharia ambiental subterrânea e 
aplicações. 2005. 

VIEIRA, F. W. Relatório interno da geologia. Mina Cuiabá.  1992. 

VITORELLO, I.; HAMZA, V. M. Relatório preliminar das medições de gradiente térmico da 
mina Grande. 1976. 

VNETPC, 2003. Manual del Usuario y Tutorial, Mine Ventilation Services, Inc. 4946 East 
Yale Ave., Suite 103 Fresno, CA 93727 USA. <www.mvsengineering.com/downloads>. 
Último acesso em: jan. 2011.  

VUMA - 2006. Ventilation Underground Mine Atmosphere - Help function. 

WHILLIER; RAMSDEN. Rock temperature versus mining depth for different geological 
areas MVSSA. 1987. 



 

172 
 

Sítios consultados 

 

<http:// Infomine.com/Edumine/Course on Line>.  

<http://www.cdc.gov/niosh/mining/topics/ventilation>. 

<http://www.fundacentro.gov.br>. 

<http://www.hse.gov.uk/mining/index.htm>. 

<http://www.msha.gov>. 

<http://www.osha.gov/>. 

<http://www.scribd.com/doc/36816770/ Desenvolvimento-Mineiro-relacao-Esterlo-minerio>. 

Air Movement and Control Association <http://www.amca.org>. 

American Conference of Government Hygienists <http://www.acgih.org>. 

Health and Safety Executive, Mines Inspectorate UK. <Http://www.hse.gov.uk>. 

McPherson’s Subsurface Ventilation and Environmental Engineering 
<http://www.multimedia.vt.edu/mcpherson/teaching> 
 
Mine rescue Manual <http://www.labour.gov.sk.ca/safety/mine rescue manual/> 
 
Mine Safety Health Administration USA <http:// msha.gov>. 

Mine Ventilation Society of South Africa  <http://www.mvssa.co.za>. 

National Institute of Occupational Safety Health USA. 

<http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html>. 

NIOSH download list  <http://www.cdc.gov/niosh/mining/pubs/downloadablepubs.htm>. 

Rules of thumb for mining <http://www.mcintoshengineering.com>. 

The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
<http://www.ashrae.org>. 

Ventsim web site Manual Ventsim-2011 <http://www.ventsim.com>. 

Vuma thermodynamic network simulation software <http://www.vuma.co.za>.  

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO I - Cálculo da Vazão de Ar pelos Critérios Legais 

 

 

1 Introdução 

 

A ventilação, objeto deste estudo para a mina Cuiabá, estabelecida no cenário de 2010, foi 

dimensionada conforme os critérios legais. A taxa de produção e de desenvolvimento prevista 

para o projeto é de 3.600 t/dia de minério. O minério será transportado tanto por carregadeiras 

R160D, LHD L50 e L90 quanto por caminhões A35D, A30D e A25 da Volvo. 

 

 

TABELA Anexo I.  1- Produção anual - 2010 

 Bal. Gal. FGS Ser Dev Bal. 

N9 51.750 54.750 - - - - 

N10 - - - - - - 

N10.1 49.650 - - - - - 

N10.2 49.650 54.597 - - - - 

N11 19.898 5.789 - - - - 

N12.1 - 44.143 - - 4.328 43.611 

N12 - 41.250 - - 1.540 - 

N13.1 - 50.950 - 19.642 - - 

N13 - - 73.000 77.000 14.388 - 

N14.1 - - 5.377 50.568 - 54.750 

N14 - - 21.920 - - 19.456 

N15.1 - - 3.859 - - 54.750 

N15 - - 74.000 74.271 - 54.750 

N16 - - 188.098 75.000 7.611 109.500 

N17 - - 11.767 - 21.036 109.500 

N18 - - - - 46.500 76.342 

N19 - - - - - 102.159 

N20 - - - - - - 

N21 - - - - - - 

N22 - - - - - - 

N23 - - - - - - 

N24 - - - - - - 

Total 170.948 251.479 378.021 296.482 95.402 624.818 

 

‘ 
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2 Dados do projeto  

 

2.1 Produção 

 

A mina Cuiabá apresenta desenvolvimento para lavra dos corpos Fonte Grande Sul (FGS), 

Serrotinho (SER), Balancão (BAL) e Galinheiro (GAL), conforme a planilha abaixo: 

 

2.2 Frota diesel 

 

- Frota 

TABELA Anexo I.  2 Equipamentos da mina - 2010 
Equipamentos Quantidade N (Kw) Total Kw Fator utilização 

Principais  
LHD R 1600 7 201 1.407 80% 

LHD R 1300 1 149 149 80% 

LHD ST 1030 2 186 372 80% 

LHD L50 2 75 150 80% 

LHD L90 D/E 4 122 488 80% 

A35D 1 293 293 80% 

A30D 10 256 2.556 80% 

A25 2 187 374 80% 

CAT AD30 2 276 552 80% 

Auxiliares  

Toyota 17 76 1.292 50% 

Shotcrete 1 48 48 50% 

Autobetoneira  1 60 60 50% 

Simba - 1 Boom 3 115 345 50% 

Simba M7C 1 115 115 50% 

Simba Cabletec 2 115 230 50% 

Simba Cabolt 1 123 123 50% 

Motoniveladora 
- Volvo 1 104 104 

50% 

Motoniveladora 
- CAT 1 104 104 

50% 

Caminhão pipa 2 134 268 50% 

Scaler - Dux 4 115 460 50% 

Scaler - Getman 1 115 115 50% 

Normet 4 92 368 50% 

Jumbo -2 Boom 7 71 497 50% 

Jumbo - 1 Boom 3 45 135 50% 

Robolt 2 67 134 50% 

Trator 3 77 231 50% 

DT 20 1 164 164 50% 

Rompedor 2 63 126 50% 

Potência total (kW) 7.530 
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2.3 Dados operacionais da mina 

 

Número de turnos 03  

Horas trabalhadas / turno (h) 6,45 

Número máximo pessoas por turno 300 

Período mínimo de ventilação (min)  60 

Consumo de explosivos por mês (kg) 2.202 

Potência diesel (kW) 7.530 

Tonelagem mensal desmontada (kg)  138.000 

 

 

3.0 Critérios legais de ventilação 

 

3.1 Critérios para diluição diesel 

 

Lavra e desenvolvimento 

 

Os padrões brasileiros estabelecem a vazão mínima de ar fresco na frente de trabalho de 3,5 

m3/min por cv diesel, transformada no SI a 0,08 m³/s de ar fresco por kW de potência diesel 

instalada, no ponto de operação.  

 

No caso do uso simultâneo de mais de um equipamento diesel em frente de desenvolvimento, 

deverá ser adotada a razão de ar fresco total requerida de 100% para o de maior potência, 

mais 75% da segunda maior potência, mais 50% do somatório das demais potências em 

operação. 

 

nT QQQQ *50.0*75.0*08.0 21   

 

Onde: QT é a vazão total de requerida em m3/s; 

Q1é a potência em kW do maior equipamento; 

Q2é a potência em kW do segundo maior equipamento;  

Q3-é a potência em kW dos demais equipamentos. 
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3.2 Determinação da vazão de ar fresco conforme disposto no item 22.24.8 

 

a) Cálculo da vazão de ar fresco em função do número máximo de pessoas ou máquinas 

com motores a combustão a óleo diesel 

 

2211 ** nQnQQT    

 

Onde:  

QT é a vazão total de ar fresco em m3/s; 

Q1 é a quantidade de ar por pessoa em m3/s; 

(em minas de carvão é a 0,10 m3/s.; em outras minas é a 0,033 m3/s); 

n1 é a número de pessoas no turno de trabalho; 

Q2 = 0,08 m3 / s./kW dos motores a óleo diesel; 

n2 é a número total de kilowatts dos motores a óleo diesel em operação. 

 

Aplicando a fórmula com os dados de projeto, obtém-se: 

 

QT =620 m3/s 

 

b) Cálculo da vazão de ar fresco em função do consumo de explosivos 

 

t

A
QT *10*3.8 3   

 

Onde: 

QT é a vazão total de ar fresco em m3/s; 

A é a quantidade total em quilogramas de explosivos empregados por desmonte; 

t é o tempo de aeração (reentrada) da frente em minutos. 

 

Aplicando-se a fórmula com os dados de projeto, obtém-se: 

 

QT= 0,31 m3/s 
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c) Cálculo da vazão de ar fresco em função da tonelagem mensal desmontada 

 

TqQT *
60

1
  (m³/s.) 

 

Onde: QT é a vazão total de ar fresco em m3/s. 

q é a vazão de ar em m3/s para 1.000 toneladas desmontadas por mês 

(mínimo de 3 m3/s./1.000 toneladas por mês) 

T é a produção em toneladas desmontadas por mês. 

 

Utilizando-se os dados de projeto obtém-se: 

 

QT=414 m3/s 

 

Com base nos critérios legais, as condições para o ano 2010 seriam: 

 

 Diluição de fumos diesel 620 m3/s 

 Consumo de explosivos 0.31m3/s 

 Tonelagem total desmontada 414m3/s 
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ANEXO II - Metodologia de Análise de Riscos 

 

 

Hoje em dia é amplamente aceito dentro dos vários ramos da indústria que as várias técnicas 

de avaliação de riscos contribuem muito para melhorias na segurança das operações 

complexas e dos equipamentos. O objetivo do gerenciamento de riscos é reduzir a 

probabilidade dos impactos de infortúnios de todos os tipos (MDG 1010, 1997). A avaliação 

de riscos é um processo global de identificar, analisar e valorar os riscos do empreendimento. 

 

Um estudo de análise de riscos deve ter como objetivo principal responder no mínimo  estas 

perguntas: 

 O que pode acontecer de errado?  

 Quais são as causas básicas dos eventos não desejados? 

 Quais são as consequências? 

 Qual é a frequência dos eventos?  

 Os riscos são toleráveis? 

 Quais controles devemos aplicar para mitigá-los? 

 

Buscando responder esses requisitos, pode-se desenvolver os trabalhos seguindo a sequência 

exposta no Fluxograma I, Avaliação básica de riscos, adaptada pelo grupo de trabalho 

GTT02 do IBRAM (ainda não publicado) da indústria de mineração da África do Sul, a fim 

de atender os requisitos da legislação brasileira. 

 

A identificação dos fatores (ou agentes) de risco e a avaliação dos riscos associados são as 

atividades mais importantes na prevenção de lesões, exposições ocupacionais, incidentes 

fatais e todas as perdas relacionadas às atividades empresariais. Esse processo deve varrer 

sistematicamente as diversas áreas do empreendimento e deverá ser capaz de examinar todas 

as fontes de energia presentes ou potenciais, todas as substâncias tóxicas, processos e as 

pessoas sujeitas a eles. 
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FIGURA Anexo II. 1- Avaliação básica de riscos 
 

 

 

Já a valoração dos riscos é feita utilizando-se uma matriz de riscos, através do cruzamento da 

consequência com a frequência na tabela escolhida e acha-se o “índice de risco”. O risco “pré-
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tratamento” é conhecido por risco inicial ou inerente. Veja-se um exemplo de matriz de risco 

5x5. 

 

TABELA Anexo II. 1 - Valoração de riscos 
 

 
 

Em seguida, listam-se as medidas de controle para mitigar cada consequência e estima-se a 

sua efetividade nas consequências, a fim de obter a nova consequência.  

 

Faz-se o mesmo para a probabilidade dos eventos. Semelhantemente procede-se ao 

cruzamento desses índices na tabela, obtendo-se de índice de riscos — conhecido por risco 

residual.  

 

Se o risco residual for aceitável, implementa-se a solução através de métodos formais tais 

como Procedimentos Escritos de Trabalho Seguro (PETS).  

 

Caso o risco residual seja inaceitável, deve-se proceder à etapa seguinte ou “avaliação de 

riscos aprofundada”. Na prática, pode ser necessário usar uma combinação de diferentes 

abordagens para controlar o fator de risco. 

 

PROBABILIDADE CONSEQUÊNCIA 

Esperado 11 16 20 23 25 

Provável 7 12 17 21 24 

Possível 4 8 13 18 22 

Improvável 2 5 9 14 19 

Raro 1 3 6 10 15 

 Desprezível Leve Moderado Considerável Severo 
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ANEXO III - Cálculo da Capacidade de Refrigeração 

 

 

Temperatura de bulbo seco (Tbs ºC):  30 30 

Temperatura de bulbo úmido (Tbu ºC):  23 22 

Pressão barométrica (kPa):  90.1 90.1 

Densidade do ar (kg/m3): 1.01 1.01 

ΣH (kJ/kg)  72.31 68.36 

Fluxo mássico (kg/s) 380 380 

 

 

Cálculo da capacidade de refrigeração 

 

arxHHQ  )( 21  

 

380)36.6831.72( xQ  = 1.501 kW de refrigeração 
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ANEXO IV - Frota diesel 3.600 tpd 

 

TABELA Anexo IV. 1- Frota diesel Cenário 3.600 

 

Obs.: F.U. é o fator de utilização; PP é a potência ponderada. 

 

 

CAM. 
N 
(#) 

P 
(kW) 

F.U . 
(%) 

P.P. 
(kW) 

LHD 
N  
(#) 

F.U. 
(%) 

P 
(kW) 

P.P 

Volvo 30D 16 242 50% 1936 R1600 4 204 39.4% 318 

CAT AD45 04 380 50% 760 R1700 6 263 39.4% 615 

CAT AD30 08 304 50% 1216 L90 5 177 39.4% 345 

TOTAL    3.918     1.251 
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ANEXO V - Frota Auxiliar de Mina 

 

 

TABELA Anexo V. 1Equipamentos da mina - 2010-2024 

Equipamentos 
Auxiliares 

Quantidade N 
(kW) 

Fator 
utilização 

Potência 
Total Ponderada 

(kW) 

Toyota 17 1.292 50% 646 

Shotcrete 1 48 50% 133 

Autobetoneira  1 60 50% 133 

Simba – 1 Boom 3 344 10% 399 

Simba M7C 1 115 10% 133 

Simba Cabletec 2 229 10% 266 

Simba Cabolt 1 123 10% 133 

Motoniveladora - Volvo 1 104 50% 133 

Motoniveladora - CAT 1 104 50% 133 

Caminhão pipa 2 268 50% 266 

Scaler - Dux 4 459 50% 532 

Scaler - Getman 1 115 50% 133 

Normet 4 367 50% 532 

Jumbo - 2 Boom 7 495 10% 931 

Jumbo - 1 Boom 3 134 10% 399 

Robolt 2 134 10% 266 

Trator 3 230 50% 399 

DT 20 1 164 50% 133 

Martelete 2 127 50% 266 

Potência total (kW)    5.966 
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ANEXO VIII - Sumário do Cenário 3.600 tpd - 2018 

 

 

Simulação  

Fluído compressível Sim 

Pressão natural Sim 

Tipo simulação Método pressão estática 

  

Número de malhas  1.975 

Comprimento total 73.440,5 m 

Adução total 785,5 m3/s 

Exaustão total 829,9 m3/s 

Fluxo mássico total 803,72 kg/s 

Resistência da mina 0.00952 Ns2/m8 

  

Sumário da energia  

Perda por atrito  5.016,6 kW total 

 3.607,0 kW chaminés  

 1.409,6 kW galerias  

Potência refrigeração 0,0 kW 

Potência elétrica 7.091,6 kW 

Custo anual da malha $8.697,123 

Eficiência da malha  70,7% 

  

Consistindo de:  

77 ventiladores 7.091,6 kW 

0 pressões fixas  0,0 kW 

0 fluxos fixos  0,0 kW 

0 refrigeração 0,0 kW 

  

Sumário dos ventiladores  

Número de instalações  61 

Número de ventiladores 77 
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XV 
 

Ventiladores desligados 4 

Ventiladores em bombeamento 0 

Ventiladores em baixa pressão 4 

Ventiladores em choque 0 

Ventiladores em reversão 0 

Fluxos fixos 0 

Pressões fixas 0 

  

Fluxo fixo 0,0 kW 

Pressão fixa  0,0 kW 

Potência dos ventiladores 7.091,6 kW 

Potência total 7.091,6 kW 

  

Sumário da perda de pressão  

Perda por atrito nas chaminés  3.454,6 kW 

Nas galerias 1.111,2 kW 

Reguladores 143,2 kW 

Choque 318,0 kW 

Orifícios  0,0 kW 

Saídas 0,0 kW 

  

Sumário da energia  

Perda pressão  3.607,0 kW 

Perda eficiência ventiladores 2.074,9 kW 

Refrigeração 0,0 kW 

Energia elétrica 7.091,6 kW 
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