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Resumo 

 

Os métodos de lavra empregados nas minas de minério de ferro de todo o 

mundo concentram-se na lavra convencional por caminhões de pequeno a grande 

porte. A partir do ano de 1977, um processo inovador foi implantado na mina de 

minério de ferro itabirítico da Samarco Mineração S/A, localizada em Mariana, 

Minas Gerais. 

O método denominado de “lavra por sistema de correias transportadoras” 

substituía os caminhões por correias móveis de bancada e com isso as 

carregadeiras pneumáticas alimentavam o minério diretamente no sistema de 

correias através de um silo de alimentação que fazia a transferência do minério. O 

método vem sendo usado até hoje com sucesso, com custos operacionais 

significativamente inferiores aos custos da lavra convencional.  

A presente pesquisa descreve uma iniciativa de inovação tecnológica focada 

no desafio de reduzir os custos operacionais a um patamar inferior àqueles da 

lavra por sistema de correias transportadoras.  O objetivo principal da pesquisa é 

comprovar a viabilização técnica e econômica do método de britagem móvel “in-

pit” auto propelido em comparação à lavra convencional por caminhões e ao 

sistema de correias por carregadeiras.  

A abordagem de pesquisa foi baseada na comparação dos índices 

operacionais e econômicos obtidos após a implantação do sistema com os 

valores projetados por ocasião do estudo original de viabilidade do método. Os 

resultados comprovaram que a britagem móvel se manteve altamente competitiva 

em relação aos métodos analisados. Os ganhos projetados no estudo de 

viabilidade foram validados e foram considerados adequados em relação aos 

estudos de caso internacionais avaliados no trabalho.  

 

Palavras-Chave: britagem móvel, britagem na cava, lavra continua, lavra 

por correias, britagem autopropelida.  
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Abstract 

 

The conventional mining methods employed in most iron ore mines around 

the world are based in truck haulage. Starting in 1977, Samarco S/A has 

successfully introduced an innovative mining method in its iron ore mine located in 

Mariana, MG, Brazil.  

Samarco’s mining method, known as “belt conveyor-based mining”, has 

replaced haul trucks for belt conveyors on the benches, with the front-end loaders 

feeding the ore directly into the conveyor system through a ore-transfer silo. This 

method has been used successfully ever since, delivering operational costs 

significantly lower than those of conventional mining methods.   

The present research describes a technological innovation effort focused on 

the challenge of further reducing the mining costs of the belt-conveyor-based 

mining method. The main objective is to validate the feasibility of the “in-pit” self-

propelled crusher method against the conventional mining method using haul 

trucks, and against the current “belt conveyor-based mining”. 

The approach is based on the comparison of the operational and economic 

indicators achieved after the implementation of the “in-pit” crusher method against 

the forecasts on the original feasibility study. The results have shown that the “in-

pit” crusher method is highly competitive in comparison to the other methods 

analyzed.  The cost savings estimated in the original feasibility study have been 

validated and were considered appropriate in relation to the international case-

studies evaluated as part of the research.   

 

Key Words: in-pit crushing, continuous mining, belt-conveyor mining, mobile 

crushing, self propelled crusher. 
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1 Introdução 

O método de lavra predominante nas operações das minas de minério de 

ferro a céu aberto é a lavra convencional por caminhões carregados por 

carregadeiras ou escavadeiras.  A maior parte dos custos das operações de 

extração estão no transporte por caminhões. 

A crescente necessidade das empresas do ramo minerador de reduzirem 

os custos operacionais das atividades de lavra para se manterem competitivas no 

mercado mundial de minério de ferro cujos preços oscilam, dispara uma busca 

por novas tecnologias de lavra, que resultam em menores custos finais, 

garantindo a competitividade das empresas. 

Os aumentos dos preços dos combustíveis fósseis e as dificuldades de 

aquisição de pneus para caminhões de grande porte oneram os custos de 

produção. A pressão da sociedade para a redução das emissões de carbono faz 

com que as tecnologias de lavra que dependem menos destes insumos sejam 

bem vistas pelas mineradoras. 

O trabalho consiste em estudar a viabilidade técnica e econômica do uso 

de britagem móvel “in pit” em uma mina de minério de ferro itabirítico de 

propriedade da mineradora Samarco Mineração S/A, comparando com os atuais 

métodos em operação desenvolvidos há mais de 30 anos: o sistema de lavra por 

correias transportadoras alimentado por carregadeiras pneumáticas e o método 

de lavra convencional por caminhões de grande porte. Será evidenciada como  

parte fundamental deste trabalho a viabilização técnica e econômica da britagem 

móvel “in pit” para lavra a céu aberto de minério de ferro. Serão apresentados os 

resultados relativos dos custos alcançados nas operações após implantação, os 

parâmetros geométricos e operacionais necessários ao método juntamente com o 

planejamento de lavra para o mesmo.  

A análise final compara os resultados da viabilidade econômica do projeto 

com a viabilização técnica e econômica da britagem móvel, utilizando as 

produtividades e custos reais dos três métodos estudados.  
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2 Objetivo 

2.1 Objetivo geral  

 Comparar os resultados técnicos e econômicos alcançados nas operações 

de lavra após entrega do equipamento para a produção, com os estudos de 

viabilidade do projeto que validaram a implantação do método da britagem móvel 

contínua “in pit” para minério de ferro. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar os parâmetros geométricos ideais da cava que obtiveram os 

melhores resultados de desempenho operacional. 

 Apresentar as opções de sequenciamento de lavra e de alocação das 

correias transportadoras móveis para padronização do planejamento de 

lavra de longo e curto prazo. 

 

2.3 Justificativa 

 

Os Estudos de Viabilidade Técnicos e Econômicos de uma solução de 

mineração tem por objetivo validar a aplicabilidade técnica e retorno financeiro da 

aquisição e implantação da opção escolhida de um projeto. 

A avaliação dos resultados após a entrada em operação e entrega dos 

equipamentos para a produção nem sempre são seguidos de uma comprovação e 

validação dos estudos. 

Como o método de lavra contínua por britagem móvel é relativamente novo 

e inovador para minas de minério de ferro, a confirmação da aplicabilidade técnica 

e econômica se torna expressivamente necessária. A análise dos custos dos 

métodos já conhecidos comparados aos alcançados com o método proposto 

poderá definir o futuro da britagem móvel nas minas da Samarco Mineração S/A, 

servindo de parâmetro para outras mineradoras. 
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3 Apresentando a Samarco Mineração S/A 

A SAMARCO é uma empresa brasileira fornecedora de ferro de alta 

qualidade para a indústria siderúrgica mundial. Tendo como acionistas a VALE 

(50%) e BHPBilliton (50%). As minas da empresa ficam em Mariana-MG e a 

pelotização e o porto em Anchieta-ES além dos escritórios em Belo Horizonte - 

MG. Em 2010, a empresa produzirá em torno de 23,5 milhões de toneladas de 

pelotas de minério de ferro. 

Uma empresa com processo de produção, que contempla: lavra, 

beneficiamento, transporte, pelotização e exportação de minério de ferro.  

Fundada em 1977, ocupa hoje a segunda posição no mercado transoceânico de 

pelotas, comercializando 100% de seus produtos para mais de 15 países na 

Europa, Ásia, África/Oriente Médio e Américas. 

Com sede e escritório central em Belo Horizonte (MG), a SAMARCO 

mantém unidades industriais em Minas Gerais, nos municípios de Mariana e Ouro 

Preto, onde se localiza a Unidade de Germano, de mineração e beneficiamento; e 

no Espírito Santo, no município de Anchieta, onde está a Unidade de Ponta Ubu, 

que compreende a pelotização e o porto. O transporte do concentrado de minério 

de ferro entre Germano e Ponta Ubu é feito por dois minerodutos de 400 km de 

extensão.  

A Samarco retira minério ferro das frentes de lavra do complexo de Alegria, 

na unidade de Germano, em Mariana e Ouro Preto (MG). A empresa realiza lavra 

(extração de minério) a céu aberto por meio de equipamentos móveis (tratores, 

carregadeiras, escavadeiras e caminhões) e por correias de bancada, 

alimentando um sistema de correias transportadoras de longa distância, que leva 

o minério para a usina de concentração. 

 A lavra por correias representa atualmente cerca de 70% da 

movimentação total de minério. Seu custo operacional é menor do que o custo de 

lavra convencional, já que esse método dispensa a utilização de caminhões, 

envolvendo assim uma menor quantidade de equipamentos e permitindo que o 

consumo de diesel por tonelada de minério movimentada diminua em relação à 

lavra convencional. As minas estão programadas para movimentar 42 milhões de 

ROM em 2010. 
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4 Revisão bibliográfica 

4.1 Histórico 

Por décadas, os minérios lavrados em todo o mundo utilizam como solução 

para as operações, escavadeiras frontais (shovels) para escavação e 

carregamento, carregadeiras (front and loader) como equipamentos de 

carregamento e caminhões como meio de transporte dos materiais retirados da 

cava: minério ou estéril.  

A necessidade de desmonte por explosivos ou mecânico por tratores na 

operação de desagregação primária do minério “in situ” aplicado a cada mina 

depende dos fatores: geológico, geométrico e escala de produção, inerente de 

cada mina. A combinação de arranjo associando desmonte por explosivos e 

mecânico por tratores, ou exclusivamente por explosivos, escavadeiras ou 

carregadeiras, são práticas comuns nas minerações e as utilizações desses 

métodos estão inteiramente associados aos custos específicos de produção ou à 

qualidade do minério a ser entregue para as operações subsequentes. 

As operações mineiras para a lavra de ROM na maioria das minas se 

dividem em: desmonte por explosivos, carregamento (escavadeiras ou 

carregadeiras) e transporte por caminhões até as usinas de britagem do minério. 

Estatisticamente a composição dos custos das atividades unitárias em 

grande parte das minas que operam pelo método convencional de lavra por 

caminhões estão divididos em: 32% perfuração e desmonte, 16% carregamento e 

52% com o transporte por caminhões (Trueman, 2001) figura 1. 
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Figura 1: Distribuição dos custos da lavra convencional por caminhões. 

Fonte: Trueman, 2001 

 

 Os custos com transporte estão inteiramente ligados ao consumo de 

energia, geralmente de origem fóssil. Através da otimização da frota de 

transporte, proporcionada pela tecnologia advinda da informática com o uso de 

programação computacional, os chamados “Gerenciadores de Frota”, uma 

pequena redução de custos esta sendo alcançada, principalmente na diminuição 

do tempo de transporte vazio, que representava 50% do tempo de utilização dos 

caminhões antes dos gerenciadores de frota. Contudo os custos de energia ainda 

permanecem, visto que em média um caminhão necessita de 50% de energia 

para deslocamento do seu próprio peso e o restante para deslocamento da carga 

de material sobre o mesmo (Zimmermann e Kruse, 2006). 

No final dos anos 40, começaram os estudos de alternativas para a 

redução dos custos com transporte e no início da década seguinte, muitas 

mineradoras optaram em instalar britagem fixas dentro da cava, com posteriores 

desmontagens e realocações ao longo do tempo de vida da mina reduzindo os 

custos com transporte. Os ganhos, no entanto eram corroídos com o avanço das 

frentes de lavra e aumento dos desníveis com o aprofundamento da cava. 

Para solucionar as deficiências, surgiram nesta mesma década, conjuntos 

de instalações de britagens móveis e semi-móveis “in pit”, que possibilitaram 
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aumentar o número de deslocamentos, garantindo assim a distância média de 

transporte dos caminhões, diminuindo o custo final das operações via o transporte 

do minério britado por sistema de correias semimóveis e fixas até as usinas de 

tratamento. 

As correias semimóveis foram sendo aperfeiçoadas e o interesse por 

redução dos gastos com transporte cada vez mais evidenciado devido à 

competitividade dos custos operacionais. A tecnologia proporcionou a alternativa 

de retirada dos caminhões, levando uma britagem ou simplesmente um “shut” de 

transferência à frente de lavra, sendo o minério alimentado por 

carregadeiras/escavadeiras e transportado por sistema de correias semimóveis 

até as usinas de britagem que poderiam ser fixas e instaladas fora da cava. 

A redução de custos operacionais na mina, proporcionada por novas 

tecnologias em comparação ao método convencional de lavra por caminhões, 

vem sendo aprimorada ao longo de décadas. O método de lavra por correias 

transportadoras utilizando britagem ou não, reduz significativamente o custo 

específico e a escolha da aplicação deste método dependerá da gênese da 

jazida, fatores técnicos, sociais, ambientais, políticos etc, determinantes para a 

utilização viável do processo. 

 

4.2  Métodos de Lavra analisados 

4.2.1  Método de Lavra convencional por caminhões 

O método de lavra por caminhões é o mais utilizado em todo o mundo. As 

operações que iniciaram com o carregamento manual com carroças de tração 

animal ganharam tecnologia com a revolução industrial. O surgimento da 

mecanização alavancou a capacidade de lavra das minas, as rampas começaram 

a ser vencidas e o aprofundamento das cavas tornou-se realidade. Os 

equipamentos foram sendo modernizados e os conceitos de desmonte, 

carregamento e transporte se consolidaram. Com o avanço da tecnologia 

surgiram variações, tais como as escavadeiras elétricas a cabo, diesel-elétricas e 

hidráulicas. Os caminhões acompanharam o porte das escavadeiras, mas por 

falta de tecnologia foram barrados pelo tamanho dos pneus, caso que ocorreu no 

mesmo período com as carregadeiras. Nas últimas décadas a tecnologia de 

fabricação de pneus avançou e o tamanho dos caminhões e carregadeiras foram 
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ampliados atingindo as capacidades atuais de produção, o que provocou a 

possibilidade de ajuste de tamanho das escavadeiras para as novas dimensões 

dos equipamentos de transporte. 

A lavra convencional consiste basicamente de desmonte do material “in 

situ” que normalmente é executado por meio de perfuração e desmonte por 

explosivo ou mecanicamente por tratores. Outra possibilidade, dependendo da 

geologia do minério lavrado é a própria escavadeira ou carregadeira escavar e 

carregar o equipamento de transporte “caminhões”. O transporte do material por 

caminhões até a estação de britagem, descarga no silo e retorno até a frente de 

lavra, finaliza o ciclo do método figura 2.  

 

Figura 2: Fluxo de produção da lavra convencional. 

 

Atualmente o mercado oferece caminhões com capacidades variando de 

10 toneladas a 400 toneladas (figura 03), e escavadeiras compatíveis para o 

carregamento eficiente dos mesmos. A aplicação e o porte do conjunto de carga e 

transporte estão inteiramente ligados à escala de produção, geometrias da cava e 

geologia da jazida. 
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Figura 3: Evolução do tamanho dos caminhões fora-de-estrada. 

Fonte: Caterpillar, 2004 

 

O estudo dos tempos e movimentos característicos do método 

convencional por caminhões são divididos em fixos e variáveis, sendo o primeiro 

composto por: tempo de carga, tempo de descarga e tempo de manobras - soma 

de manobras para carregamento e manobras para descarga. Já os tempos de 

transporte, carregado e vazio, somados formam o tempo de ciclo variável. A 

distância de transporte está diretamente ligada ao tempo de ciclo por viagem dos 

caminhões que por consequência reflete a produtividade da frota. A figura 4 

relaciona a capacidade produtiva em toneladas normais por hora de operação 

pela distância de transporte percorrida para vários modelos com capacidades de 

cargas variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gráfico da capacidade de transporte dos caminhões. 

Fonte: Zimmermann e Kruse, 2006 

 

Observa-se que para se manter uma produção constante requerida ao 

longo do tempo de vida das minas, pode-se tomar mão de duas ações: aumentar 

o número de caminhões da frota ou alterar o modelo por capacidades maiores 

mantendo o mesmo número de caminhões anteriores. O tamanho do 

equipamento de carga poderá ou não acompanhar o aumento da capacidade dos 

caminhões. 

A estrutura dos custos operacionais do método são distribuídos conforme  

gráfico da figura 5, sendo 30% para perfuração e desmonte; 15% para 

carregamento, 50% para transporte e 5% para a Britagem Primária (Truemn, 

2001). Os gastos com transporte representam metade dos custos totais do 

método convencional por caminhões, para (Silva,1994); o transporte  participa 

com 33% dos custos (Zimmermann, 2006) e confirma a participação citada por 

(Trueman, 2001). 
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Figura 5: Estrutura de custos operacionais da lavra convencional por caminhões. 

Fonte: Trueman, 2001 

 

Os custos operacionais do sistema de transporte de caminhões, por sua 

vez, estão divididos em: 51,5% custos de manutenção e peças de reposição e 

48,5 % operação, situação típica de minas Norte Americanas e Australianas, 

baseado em caminhões de 190 toneladas, (Runge,1998) figura 6. 

 

 

Figura 6: Composição dos custos operacionais de transporte por caminhões. 

Fonte: Runge,1998 
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Tomadas de decisões em optar por um método de lavra ou outro estão 

também relacionadas às vantagens e desvantagens de cada método, juntamente 

com o emprego dos recursos da engenharia econômica, avaliando o custo 

benefício das alternativas em estudo e que, nem sempre pode ser parâmetro de 

decisão final. 

4.2.2 Vantagens da lavra convencional:  

 Alta flexibilidade operacional, especialmente quando a lavra seletiva é 

exigida. O equipamento pode ser transferido para outras frentes de operação 

conforme necessidade dos planos de lavra.  

 A lavra pode ocorrer simultaneamente em vários níveis, facilitando a 

“blendagem” do material, garantindo a qualidade.  

 Os caminhões podem ser deslocados para a operação no estéril 

quando a estação de tratamento que recebe o minério dos caminhões estiver 

parada. 

 Menor variação nos teores médios da jazida devido à possibilidade de 

verticalização da mina. 

 Facilidade de contratação de mão de obra no mercado de trabalho 

devido a predominância do método por caminhões nas minas a céu aberto. 

 Tempo de “posto-em-marcha” reduzido. Os caminhões são pré-

montados na fábrica por partes e transportados, bastando montar o conjunto total 

no local da obra. 

 O desenvolvimento de estradas e praças para que os caminhões 

comecem as operações são reduzidos, pois assim que são montados e iniciam as 

operações a continuação dos mesmos pode ser feita pela própria frota. 

 As operações não são interrompidas quando uma unidade de 

transporte é paralisada por problemas de manutenção, é possível continuar a 

atividade até um limite mínimo econômico de caminhões operando 

simultaneamente. 

 Pode-se manter a frota em operação, mesmo quando o silo de 

descarga estiver paralisado, construindo pilhas reservas estratégicas próximo às  

estações de descarga, para retomada posterior, quando a frota não puder operar 

normalmente. 
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 O casamento das operações conjugadas com escavadeiras (shovel ou 

backhoe), e carregadeiras (esteiras ou pneumáticos), podem ser alteradas, caso 

as dimensões sejam compatíveis, aumentando as opções de carregamento. 

 Agilidade na evacuação dos equipamentos das áreas de risco iminente. 

4.2.3 Desvantagens da lavra convencional: 

 Possui eficiência energética relativamente baixa, dividida em 50% para 

o próprio deslocamento do seu peso e 50% para o deslocamento das cargas. 

 Elevado tempo de deslocamento vazio, em média 50% do tempo de 

ciclo de transporte é gasto na atividade de retorno da descarga para frente de 

lavra em operação. 

 As estradas são relativamente longas devido a limitação de inclinação 

das rampas, aumentando a distância de transporte gradativamente à medida que 

novos níveis de operação são abertos na mina. Recomenda-se o máximo de 10% 

de inclinação das rampas.  

 Custo elevado para a abertura e conservação das vias de acesso dos 

caminhões. As curvas bem planejadas e as larguras das pistas de rolamento 

devem ter de 3 a 3,5 vezes a largura do maior veículo que irá trafegar 

(Silva,1994). 

 Redução e às vezes paralisação das operações devido a chuvas e 

neblinas que causam instabilidade de tração e baixa visibilidade. 

 Necessidade de equipamento de apoio para umectação de vias de 

acesso com o objetivo de reduzir a poeira (sólidos em suspensão no ar), 

garantindo a boa visibilidade para o operador e a redução do impacto ambiental 

da atividade. 

 O aumento da distância de transporte, implica em aditivo no número de 

caminhões da frota necessário para garantir a produção desejada ou ampliação 

do porte unitário com aquisição de caminhões de maior capacidade de transporte 

de carga. 
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4.3 Método de Lavra por sistema de correias 

O princípio da movimentação de materiais por transportadores de correia já 

era do conhecimento dos antigos egípcios que utilizavam os "papiros" ou couros 

como material construtivo das correias. 

Instalações datadas de 1700 D.C eram basicamente relacionadas com 

aplicações na agricultura transportando cereais em distâncias relativamente 

curtas. Essas instalações utilizavam couro ou lona como correia deslizando sobre 

suportes de madeira. 

As experiências com estes sistemas rudimentares encorajaram os 

engenheiros a desenvolverem pesquisas que culminaram em 1891 com a 

utilização de um dos primeiros transportadores especificamente projetados para 

uma aplicação industrial, utilizando no transporte de minério na mina de Ogden, 

New Jersey, USA (Silva,1994). 

Thomas A. Edson, o inventor que foi pioneiro em muitas outras criações, 

auxiliou no projeto do rolete utilizado nesta instalação. Por volta de 1920, 

praticamente começou a aplicação de transportadores de correias no transporte a 

longa distância, tornando estes inventos a parte mais importante na mecanização 

das minas de carvão e minério de ferro daquela época. Desde então o constante 

desenvolvimento tecnológico nos componentes tais como polias, roletes, correias, 

acionamento, dentre outros, possibilitou que modernos transportadores vençam 

grandes distâncias a altas velocidades, movimentando maiores quantidades de 

material em praticamente todos os ramos da atividade industrial no mundo. 

No Brasil, a maior utilização do transporte por correia iniciou-se após a 2ª 

Guerra Mundial com a mecanização pela VALE da  Mina de Cauê. Mas, foi 

durante a década de 60, que modernas instalações no porto da VALE em 

Tubarão – Vitória - ES, deram início a plena utilização destes sistemas de 

transportadores no país. 

Durante a década de 70, devido ao desenvolvimento econômico verificado, 

sofisticadas instalações foram implantadas em nossas minerações, siderúrgicas, 

portos e muitos outros setores da indústria de base. 

A utilização de sistemas de correias transportadoras para transportar o 

minério (ROM) proveniente das minas para as estações de britagem é cada vez 

mais acentuada, tanto por sistemas de transporte de longa distância como curtas, 
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ou mesmo para a execução da própria lavra de minério em substituição total ou 

parcial da frota de caminhões. 

As correias transportadoras são compostas de um sistema motorizado que 

movimenta um tapete que circula por um leito apoiado a roletes e rolos, formando 

um sistema de fluxo de material que se inicia no carregamento, passa pelo 

transporte e termina na descarga. 

A Samarco Mineração S/A iniciou suas atividades de mineração em 1977, 

com um sistema inovador para a época, a lavra de 100% do ROM por sistema de 

correias. Atualmente a proporção entre a lavra por sistema de correias e a lavra 

convencional é de 70% e 30%, respectivamente. 

O sistema de alimentação direta do minério de ferro itabirítico utilizado pela 

Samarco Mineração S/A se dá através de carregadeiras nas frentes de trabalho. 

O método consiste basicamente na retirada dos caminhões que são substituídos 

por lances de correias transportadoras móveis. 

As carregadeiras alimentam diretamente os carregadores, chamados 

carregadores simples, os quais são locados junto às frentes de lavra. Tais 

carregadores descarregam o minério em correias transportadoras que alimentam 

a britagem. A distância máxima entre carregador e frente de lavra, para 

alimentação direta com carregadeira, é de 95 m. Acima desta distância, torna-se 

mais vantajoso o uso de caminhões. Ao atingir a distância máxima, providencia-se 

então o prolongamento ou realocação das correias, feita em média de 2 a 3 dias. 

Durante esse período lavram-se outras frentes de minério, ou no caso de 

dependência da frente em questão, por motivos de quantidade de massa ou 

qualidade, utiliza-se os caminhões para o transporte.  

O Carregador Simples possui dois pontos de classificação granulométrica. 

A primeira consiste em uma grelha horizontal fixa para remoção de blocos acima 

de 1.000 x 400 mm. O retido é removido pelas carregadeiras sendo esta condição 

um ponto de ineficiência deste processo já que há um aumento das horas 

improdutivas do equipamento de carga. O “passante” é depositado no “shut” 

abaixo da grelha horizontal e retomado por um alimentador de tapete de borracha 

(correia de lona), que descarrega numa grelha vibratória localizada acima da 

correia transportadora semimóvel com malha de 150 mm. O “passante” da grelha 

vibratória é o produto que é transportado para a usina via o sistema de correias. 
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Os “retidos” tanto da grelha horizontal quanto da grelha vibratória são descartados 

e transportados para a pilha de estéril. A figura 7 sintetiza o fluxo do processo.  

 

 

Figura 7: Fluxo de produção da lavra por correias transportadoras. 

 

O gráfico tamanho máximo de partícula x largura das correias em 

polegadas (CEMA,1997) mostrado na figura 8 apresenta  a relação entre o 

composto de granulometria, a largura  da correia e o ângulo máximo de sobretaxa 

(alfa) ou ângulo de repouso do material na correia transportadora. 
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Figura 8: Gráfico representativo da largura da correia em relação à granulometria 

do material e tamanho máximo dos blocos. 

Fonte: CEMA,1997 

 

No caso o corte de 150 mm (6 polegadas) na classificação do minério na 

cava da mina se confirma, justificando os valores adotados nas minas da 

Samarco Mineração S/A, visto que as correias são padronizadas em 42”. A 

granulometria acima de 150mm representa de 3% a 5% do minério lavrado e 

entre 150mm e 12mm de 23%. Para esta proporção de granulado, a maior 

partícula é de 1/6 da largura da correia transportadora ou seja 7 polegadas . A 

figura 9 representa uma sessão das correias móveis em operação onde observa-

se que o ângulo máximo de sobretaxa  é de 30°. 
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Figura 9: Desenho da catenária da correia transportadora evidenciando o ângulo 

de sobretaxa de 30°. 

 

O número de correias transportadoras necessário para a operação está 

diretamente ligada à distância e à altura a ser vencida. Para (CEMA,1997) a 

inclinação máxima vertical  admissível em graus para minério de ferro é de 18° a 

20°, Inclinações citadas também por (Yu & Anon,1971). 

Os tipos de correias desenvolvidas para as diversas operações em 

mineração são variados e suas aplicações estão inteiramente ligadas às 

características dos processos de cada mina. 

As correias transportadoras atingiram grandes distâncias de transporte 

após serem desenvolvidas com tramas de aço em 1940. A substituição de trama 

de poliuretanos por cabos de aço atingem vidas úteis de 18 meses a 6 anos. Uma 

mina de carvão no Oeste do estado da Virgínia nos Estados Unidos possui 21 km 

de transporte com duas correias: uma de 15 km e outra de 6 km. Na Austrália dois 

lances um de 30,4 km e outro de 20 km são utilizados para o transporte de 

Bauxita (Yu & Anon,1982). 

4.3.1 A classificação das correias transportadoras aplicadas nas 

Minas da Samarco mineração S/A, divide-se em: 

 Longa distância – projetadas para o transporte de materiais a grandes 

trajetos. São correias montadas em estruturas fixas, geralmente de concreto. 

Necessitam de acionamentos elétricos mais capacitados e tapetes de maior 
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resistência. Sua automação é mais elaborada, pelo fato da distância da sala de 

controle. O número de pessoas para acompanhamento das operações é reduzido 

e em alguns casos eliminado. A capacidade varia entre 3.800 e 4.500 t/h, figura 

10. 

 

Figura 10: Vista das correias transportadoras CV26 e CV001, que alimentam as 

Usinas I e II, respectivamente. 

 

 Coletoras – projetadas para transportar os materiais de dentro da cava. 

São alimentadas pelas correias de bancada e transportam o minério para pilhas 

de estoque ou alimentam diretamente as correias de longa distância. As 

características construtivas são as mesmas de Longa Distância. Capacidade 

entre 3300 e 3.800 t/h, figura 11. 
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Figura 11: Vista da pulha pulmão 01 sendo alimentada por duas correias coletoras 

CV 01 e CV24. 

 

 Bancadas – projetadas para serem: versáteis, móveis e de fácil transporte. 

São utilizadas nas lavras de mina, transportando materiais para alimentar as 

correias coletoras. Montadas em estruturas móveis modulares de aço, podem ser 

deslocadas com facilidade, otimizando o processo de lavra da mina. Os 

acionamentos são menores, um ou dois motores elétricos, e tapetes de menor 

resistência. A automação é reduzida, devido a complexidade em montar e 

remontar nas movimentações das correias, necessitando de acompanhamento 

operacional contínuo. As capacidades estão entre 2.400 e 3.600 t/h, figura 12. 
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Figura 12: Vista da correia transportadora de bancada cv19, mina de Alegria 6. 

 

4.3.2 Estudo dos tempos e movimentos 

O dimensionamento das carregadeiras de pneus está proporcionalmente 

atrelado à distância de transporte, ciclo de carregamento e taxa de alimentação 

horária por frente de operação. A figura 13 mostra a variação de tempo pela 

distância de transporte entre a frente de lavra e o ponto de descarga da 

carregadeira, uma abordagem teórica. 
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Figura 13: Gráfico do tempo de ciclo pela distância para as carregadeiras 

pneumáticas. 

Fonte: Hartman,1992 

 

Os estudos práticos elaborados nas minas da Samarco Mineração S/A com 

o auxílio da estatística, figura 14, demonstram o gráfico da variação de tempo 

pela distância, para uma carregadeira frontal modelo Caterpillar 992G de 10m³ de 

capacidade de concha. 

 

 

Figura 14: Gráfico do tempo pela distância percorrida para carregadeiras. 
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Estudos elaborados por (Alves,W. e Pereira,H.1995) consolidaram as 

melhores práticas de manobras de carregadeiras com o objetivo de reduzir o 

tempo de ciclo e aumentar a produtividade, levando em consideração as 

condições ergonômicas do operador. Por consequência reduziu-se 

consideravelmente a fadiga dos operadores, obtendo o apoio dos mesmos e 

reduzindo a variabilidade da produtividade horária. 

A figura 15 evidencia as melhores práticas resultantes dos estudos que 

levaram em consideração, as posições das frentes de lavra, em relação ao 

posicionamento das correias e carregadores. Os arranjos de posição resumem-se 

em duas opções: a primeira quando a rampa de alimentação do carregador está 

perpendicular à frente de lavra e a segunda quando a rampa do carregador está 

localizada paralela à frente de lavra. Para compreensão das manobras os tempos 

de ciclo das carregadeiras, segundo (Pinto,2004) “Tempo de ciclo é o intervalo de 

tempo decorrido entre duas passagens consecutivas do equipamento por 

qualquer ponto do ciclo”, foram subdivididos em 6 movimentos elementares: 1- 

carregamento; 2- ré com carga; 3- avanço com carga; 4-descarga; 5- ré vazia; 6- 

avanço vazia. 

 

Figura 15: Melhores manobras estudadas para as carregadeiras nos 

carregadores. 

Fonte: Alves, W. e Pereira, H., 1995 
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Os resultados foram apresentados em forma de produtividade no sistema 

de medição em tmn/h (toneladas métricas naturais por hora trabalhada) ,figura 16, 

sendo as manobras 2 e 3 em rampas perpendiculares e a manobra 4 em rampa 

paralela. 

 

Figura 16: Gráfico de produtividade em função da distância para as melhores 

manobras. 

Fonte: Alves, W. e Pereira, H., 1995 

 

As conclusões finais elaboradas por (Alves,W. e Pereira,H.1995) foram “ 

Para rampas perpendiculares à frente de lavra até 51 metros deve-se utilizar a 

manobra 3. A partir de 51 metros deverá ser utilizada a manobra 2. A manobra 4 

apresenta maior produtividade do que as manobras 2 e 3. Com o contínuo 

treinamento dos operadores e monitoramento das cargas consegue-se melhorias 

nas etapas de ciclo, induzindo o aumento de produtividade”.  

 

4.3.3 Distribuição dos custos operacionais 

Os custos operacionais da lavra por sistema de correias transportadoras se 

dividem em: custos de desmonte (tratores/explosivos), custos de carregamento 

(carregadeiras pneumáticas) e custos de transporte (correias transportadoras). 
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Figura 17: Distribuição dos custos da lavra por sistema de correias. 

 

Observa-se que os maiores custo estão divididos entre desmonte e 

carregamento, sendo que o custo com carregamento é representativo, justamente 

por englobar duas atividades operacionais o carregamento e transporte do 

material da frente de lavra até as correias, ambos executados pelas 

carregadeiras. 

4.3.4 Vantagens da Lavra por sistema de correias transportadoras 

  Geralmente é instalada na superfície do terreno, envolvendo fundações 

leves, com um mínimo de estruturas de suporte. 

 Capacidade de vencer rampas de até 30% sem perda de eficiência. 

 Facilidade de vencer obstáculos sobre estruturas de suporte simples. 

 Possuem uma demanda de energia elétrica relativamente uniforme. 

 Baixo custo de manutenção. 

 Em transportes descendentes pode gerar energia e ser aproveitada. 

 Reduzido número de operadores. Um ou dois são suficientes para 

monitorar longos trechos de correias em operação (CEMA,1997,pg 380). 

 As operações não são paralisadas em razão das chuvas e neblinas 

baixas garantindo a taxa de alimentação do sistema. 

41%
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 Os riscos de acidentes são reduzidos devido ao número de 

equipamentos envolvidos nas operações: um equipamento de escavação (trator) 

e um de carga (carregadeira) por unidade de frente em operação. 

 Consumo específico (l/tmn) de combustível fóssil reduzido devido ao 

número de equipamentos móveis empregados (trator e carregadeiras ou 

detonação e carregadeiras), já que o transporte se dá por correias 

transportadoras movidas a eletricidade. 

 O impacto ambiental é mitigado pela baixa emissão de gases 

provenientes da queima de combustíveis fósseis e baixo volume de sólidos em 

suspensão (poeiras). 

 Menor dependência da altura dos bancos em função do equipamento 

de carga, podendo ser elevados. Desta forma o volume de movimentado de 

minério por distância é maior, ocasionando uma redução das movimentações de 

correias para acompanhamento da lavra. 

4.3.5 Desvantagens da Lavra por correias. 

 Flexibilidade comprometida. As frentes de lavra disponíveis localizam 

perto da correia transportadora. Caso contrário, a distância de transporte entre a 

frente de lavra e o carregador torna o método inviável. 

 Paradas temporárias da frente de lavra são necessárias para a 

realocação das correias conforme planejamento, em média de 2 a 3 dias. 

 As produtividades das carregadeiras variam conforme a distância de 

transporte da frente de lavra ao carregador.  

 Excesso de horas improdutivas despendidas com limpeza das pistas e 

acertos de praças de manobras. 

 Dificuldade de garantir a qualidade da “blendagem” devido à disposição 

das correias na cava e as frentes disponíveis. 

 Requer um planejamento detalhado de médio e curto prazo. 

 O sistema de correias não pode ser deslocado quando há necessidade 

de desmonte por explosivos. Neste caso faz-se a proteção dos pontos críticos. 

 Granulometria limitada pelo sistema de correias.  

 A vida útil dos conjuntos pneumáticos das carregadeiras é 

comprometida devido ao translado carregado das mesmas. Os modelos dos 
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pneus são especiais e consequentemente possuem custos maiores que os 

convencionais.   

 A mão de obra especializada das carregadeiras requer treinamento 

específico e sua disponibilidade no mercado é limitada devido ao número de 

minas com operação por sistema de correias.  

 

4.4 Lavra por sistema de britagem móvel “in Pit” 

“O termo móvel é genericamente usado para qualquer tipo de equipamento 

que pode ser movido”, (Earl & Thomas, 1992). 

A primeira britagem móvel foi apresentada em 1921. A máquina funcionava 

a vapor, era alimentada manualmente, e produzida pela LOKOMO OY (empresa 

fundada em 1915), figura 18, (Peltomak, 1991). 

 

Figura 18: Primeiro Lokotrack 1921. 

Fonte: Peltomak, 1991 

 

Em 1956, o primeiro britador móvel foi instalado em uma pedreira de 

calcário em Hover, Alemanha Ocidental. Permitiu à mina operar com o transporte 
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contínuo por sistema de correias transportadoras, reduzindo os custos de 

construção e manutenção de estradas em solos inconsistentes. 

Durante os dez anos seguintes outras dez unidades foram montadas e, em 

1966, a produção começou a aumentar devido à aceitação do uso de correias 

transportadoras. Novos fabricantes surgiram começando o negócio de britagem 

móvel com o uso destinado principalmente para a indústria de agregados. 

Os equipamentos consistem basicamente de britagem e classificação. Os 

tipos de britadores montados dependem da aplicação, podendo ser de 

mandíbulas, martelos, rolos e giratórios nos arranjos com ou sem circuito 

fechados. 

4.4.1 Classificação das britagens “in pit” 

Segundo (Earl & Thomas,1992) os tipos de britagem “in pit” podem ser 

divididos em: britagem móvel e semimóvel 

 Britagem móvel – este tipo de britador trabalha na face do banco na mina 

e é alimentado diretamente por uma escavadeira, move em conjunto com a 

escavadeira sobre seu próprio mecanismo de transporte. Um exemplo é uma 

unidade entregue em 1976 para Yamana Ciment Co., em Reuadh, na Arábia 

Saudita, com capacidade de 800t/h e massa de 600 toneladas, figura 19, 

(Hartman,1992).  

 

 

Figura 19: Britagem móvel 1976. 

Fonte: Hartman, 1992 
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A figura 20 mostra um sistema móvel de britagem alimentado por 

carregadeira. 

 

Figura 20: Britagem móvel alimentada por carregadeira. 

Fonte: Trueman, 2001 

 Britagem Semimóvel – esta unidade trabalha próximo da face do banco 

da mina, mas é movida menos frequentemente do que a britagem móvel. O 

mecanismo de transporte faz parte do chassi do britador. Uma unidade 

alimentada por carregadeiras, montada em 1971, na mina de S.A Dês Cementes 

de Champagnole, Rochfort Sur Nenon, França, figura 21, (Hartman,1992). 

 

Figura 21: Britagem semimóvel 1971. 

Fonte: Hartman, 1992 
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Uma unidade mais recente foi montada para a Shougang Mining na China, 

figura 22.  

 

 

Figura 22: Britagem semimóvel, Shougang Mining na China. 

Fonte: Casteel, 2008 

 

Muitos “móveis e “semimóveis” “in pit” se tornaram instalações 

permanentes, devido às dificuldades de movimentação e grandes paradas de 

produção para realocação. Os planos de desenvolvimento das minas tiveram de 

ser alterados, geralmente com significativas implicações (Trueman, 2001). 

Segundo Trueman, com a crescente demanda por maior produtividade e 

menores custos operacionais, um número crescente de empresas está 

reconhecendo as vantagens da britagem móvel. 

Para Zimmermann e Kruse, uma grande limitação para utilização de 

britagem móvel é o desenho da cava. Considerando as restrições, os domínios de 

aplicação da britagem móvel “in pit” são enormes. O planejamento deve ser 

considerado num estágio inicial, levando em consideração os impactos do método 
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requerido, as necessidades de seletividade da lavra e o número de bancos a ser 

trabalhados. 

4.4.2 Desenvolvimento e planejamento do método de britagem móvel. 

O planejamento deve buscar a planificação dos bancos de lavra com no 

mínimo 100 metros de extensão. Quando a qualidade requer uma seletividade da 

lavra com a necessidade de mudanças constantes de frentes de operação, vários 

bancos são abertos para atender a demanda da usina de tratamento. As 

mudanças de bancos da unidade de britagem podem demorar algumas horas e 

prejudicar a produção, neste caso pode-se tomar mão de mais de uma estação de 

britagem móvel, para então solucionar as dificuldades da seletividade, figura 23. 

 

Figura 23: Desenho esquemático de operação da britagem móvel em vários 

bancos simultaneamente. 

Fonte: Zimmermann, 2006 

 

 

Em meados da década de 80, o desenvolvimento de conjuntos móveis de 

britagem sobre esteiras auto propelidos utilizando britadores de fabricação 

seriada, comumente aplicados em pedreiras de médio a grande porte e 

minerações de menor porte, veio a solucionar a falta de mobilidade dos conjuntos 

móveis existentes até então. Por utilizar de projetos padronizados e equipamentos 

de série, o custo de aquisição e os prazos de “posto-em-marcha” tiveram 
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reduções bastante significativas, impulsionando ainda mais o uso de conceito de 

britagem “in-pit”. 

Basicamente, os conjuntos de britagens móveis “in pit” disponíveis no 

mercado são bastante diversificados, porém, o conceito se resume em um 

sistema que recebe a alimentação direta do equipamento de carregamento e o 

material é britado no próprio sistema, que é instalado dentro da cava, 

acompanhando o avanço das frentes de lavra. Na maioria dos modelos o material 

britado é transportado por meio de sistema de correias transportadoras. A 

capacidade de tratamento também é variada e pode em alguns casos, direcionar 

o tipo e tamanho do equipamento para o carregamento do minério. 

As britagens móveis se distinguem das demais por serem auto propelidas, 

geralmente sobre esteiras. Um dificultador da aplicação da britagem móvel “in pit” 

estava justamente centralizado na ligação entre o equipamento de britagem móvel 

e as correias transportadoras. Gastava-se tempo para a realocação das correias 

transportadoras para atender o avanço da operação de lavra. 

 A busca por uma solução de interligação entre o sistema móvel e as 

correias transportadoras foi rapidamente solucionado pelos fabricantes, as figuras 

24 e 25 ilustram a solução. A capacidade do sistema é de 5.500 toneladas 

métricas por hora (figura 24 – direita) e o sistema de interligação montado sobre 

um trator de esteiras, (figura 24 - esquerda).  

 

 

Figura 24: Sistema de interligação com as correias transportadoras -TKF(esquerda) 

e Britagem Móvel - MMD Mineral Sizing (Canadá) (direita). 

Fonte: Casteel, 2008 
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Figura 25: Desenho esquemático do sequenciamento de lavra da britagem móvel. 

Fonte: Casteel, 2008 

 

 Outro modelo apresentado pela THYSSEMKRUPP com capacidade de 

3.500 toneladas por hora e alimentado por escavadeira do tipo (shovel) e com 

interligação por correias montados sobre tratores de esteiras, figura 26. 

 

 

Figura 26: Britagem móvel com sistema de interligação ao sistema de correias 

transportadoras. 

Fonte: Periódico International Mining, fev 2010 

 

 A empresa METSO desenvolveu um sistema de interligação sobre pneus, 

figura 27, podendo operar com dois ou três segmentos simultaneamente. As 

capacidades chegam a 2.400 toneladas por hora nos modelos maiores, podendo 

ser alimentados por carregadeiras de pneus. Nos modelos apresentados a 
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utilização de carregadeiras pneumáticas na alimentação é factível e comumente 

aplicado, porém o ideal é a utilização de escavadeiras. 

 

 

Figura 27: Sistema LOKOTRACK e desenho esquemático do sistema de 

interligação. 

Fonte: Relatórios Metso 

 

Segundo Zimmermenn e Kruse, o equipamento de carga que melhor se 

adapta à alimentação da britagem móvel é a escavadeira (backhoe). Por poder 

operar sobre a pilha de minério detonado, o alcance à moega de alimentação é 

facilitado encurtando o tempo de ciclo. Outra vantagem é oferecer bom controle 

de alimentação e facilidade de separação dos blocos de tamanhos excessivos 

para alimentação do britador primário. É o equipamento de carga que oferece 

menor custo operacional na alimentação. As pás-carregadeiras possuem a 

vantagem da mobilidade e nos casos onde existe a necessidade de alimentar a 

britagem com o minério de vários pontos da frente de desmonte tornando-se uma 

boa alternativa.  Porém, apresenta maior variabilidade de alimentação e menor 

seletividade dos blocos. Devido ao menor alcance na altura de carregamento, 

necessita de uma rampa para alimentar o “shut”, restringindo a mobilidade do 

sistema.  As escavadeiras (shovel) possuem bom controle de alimentação e 

seletividade dos blocos, contudo é necessário super dimensionar o tamanho do 

equipamento, em função do maior tempo de ciclo de carregamento e permitir o 

alcance da caçamba, à altura de alimentação do equipamento. 

A seguir a tabela 01 apresentada por Zimmermenn e Kruse mostra um 

comparativo entre os equipamentos de carregamento utilizados na alimentação 

da britagem móvel “in pit”. 
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Tabela 1: Comparativo de aplicação dos equipamentos de carregamento. 

 

Fonte – (Zirmmermenn e Kruse, 2006) 

  

Na visão de Lehtinen, 1989 os equipamentos mais comuns de 

carregamento em minas a céu aberto são as escavadeiras hidráulicas, a cabo, e 

as carregadeiras de rodas. A escolha entre estas máquinas depende do material 

a ser carregado, requisitos de produção, condições de operação e as fases 

subseqüentes de produção. As vantagens da aplicação das carregadeiras de 

rodas são: mobilidade e versatilidade. As máquinas de pneus podem ser usadas 

não apenas para carga, como também para manutenção de estradas, transporte 

de material em curta distância e executar a preparação das praças de trabalho, 

sem o auxilio de equipamentos de apoio. Como desvantagem, necessitam de um 

bom empilhamento de material para o carregamento. A capacidade de escavação 

é reduzida diante das escavadeiras hidráulicas e a cabo, o espaço da praça de 

carregamento é elevado e pode representar, um baixo desempenho de trabalho 

em condições ruins de piso. 

As retroescavadeiras hidráulicas são as únicas máquinas de terraplanagem 

capazes de trabalhar em três dimensões e em todas as direções. A sua maior 
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vantagem é a versatilidade, razão pela qual estão dominando as operações nos 

dias de hoje. A lista de aplicações é muito grande. Com este tipo de equipamento 

pode-se fazer trabalhos que exigiriam dispendiosas máquinas especiais para o 

mesmo fim. Na abertura das frentes de mina, as escavadeiras hidráulicas podem 

atacar com sucesso a escavação de materiais que necessitariam de desmonte 

por explosivo, se o carregamento fosse executado por uma carregadeira 

pneumática. Outras vantagens sobre as carregadeiras pneumáticas são: a 

capacidade de operar em superfícies irregulares, a altura de carregamento não 

representa um fator limitante e a possibilidade de escavar abaixo do nível de 

carregamento.  

4.4.3 Sistema de britagem móvel auto propelido. 

O método é composto de um equipamento auto propelido que se 

movimenta por meio de esteiras (LOKOTRACK), este por sua vez, alimenta um 

sistema de correias móveis sobre pneus, que transfere a produção por meio de 

uma moega para a correia transportadora montada no banco em lavra. A 

alimentação é feita por uma escavadeira. À medida que a frente de produção 

avança o sistema de britagem móvel acompanha a lavra. Quando o sistema 

alcança sua extensão máxima a correia transportadora é realocada e as 

operações reiniciadas. 

O sistema LOKOTRACK é composto de uma moega de alimentação que 

transfere o material para um alimentador vibratório e em seguida para uma 

peneira vibratória. O “retido” alimenta um britador de mandíbula. O “passante” da 

peneira cai sobre um transportador de correias. O material britado junta-se ao 

material fino no mesmo transportador, figura 28.  
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Figura 28: Fluxo de material no LOKOTRACK. 

Fonte:Trueman, 2006 

 

O produto do sistema de britagem alimenta o conjunto de correias móveis 

LOKOLINK. Uma das extremidades do LOKOLINK é conectada ao transportador 

de saída do LOKOTRACK através de flange pivotado. A extremidade oposta é 

conectada ao silo de transferência que serve de ponto fixo para a movimentação 

do sistema. Os LOKOLINKs não possuem motorização, sendo a sua tração feita 

pelo LOKOTRACK. 

Este sistema possui mobilidade suficiente para acompanhar a 

movimentação dos equipamentos de carregamento na retomada de pilha de 

minério junto à bancada, e também, na ocasião do desmonte, sair do raio de ação 

do lançamento de minério rapidamente, mantendo o sistema interligado, 

possibilitando a volta à operação após o desmonte de forma rápida (cerca de 

20min em cada operação), figura 29. 
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Figura 29: Britagem móvel auto propelida em operação. 

Fonte: Trueman, 2006 

 

O maior desafio por parte das operações mineiras é o plano para se ajustar 

às limitações do sistema de correias móveis por ser menos flexível. Deve-se levar 

em consideração o tamanho máximo de blocos possíveis de alimentação do 

sistema de britagem para a detonação adequada. Além disso, é preciso 

considerar a distância de segurança exigida para a detonação. A figura 30 

apresenta a sequência de atividades para a execução segura da detonação nas 

frentes de lavra em operação. 
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Figura 30: Sequência operacional para uma detonação segura. 

Fonte: Relatórios Metso 

 

4.4.4 Vantagens da Britagem móvel “in pit” auto propelida 

 O conjunto é auto propelido por meio de esteiras e motor diesel. 

Opcionalmente é disponibilizada a versão elétrica ou mesmo mista. 

 A velocidade de deslocamento dos conjuntos é de até 1 km/h, 

considerada uma mobilidade alta. 

 O conjunto montado dentro da cava não necessita de qualquer obra 

civil. Quando em operação a diesel dispensa as instalações elétricas. 

 Tempo reduzido de montagem e rapidez para “posto em marcha”. 

 Capacidade de vencer rampas de até 36%. Permite cavas com ângulos 

maiores, diminuindo a relação estéril/minério. 

 Menor consumo de combustíveis fósseis: somente uma máquina de 

carregamento executando a operação. 

 Baixo nível de ruídos e poeiras causadas pela movimentação de 

materiais, sendo neste caso transporte em correias transportadoras e alimentação 

por meio de escavadeiras de esteira. 
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 As operações não são paralisadas em razão das chuvas e neblinas 

baixas, garantindo a taxa de alimentação do sistema. 

 Os riscos de acidentes são reduzidos devido ao número de 

equipamentos envolvidos nas operações: um equipamento de escavação 

(escavadeira) para um sistema de britagem por unidade de frente em operação. 

 O impacto ambiental é mitigado pela baixa emissão de gases 

provenientes da queima de combustíveis fósseis e baixo volume de sólidos em 

suspensão (poeiras). 

 A alimentação é constante devido ao próprio modelo de operação onde 

o sistema de britagem acompanha constantemente a escavadeira no avanço da 

lavra. 

 O número de operadores envolvidos é reduzido: dois operadores, 

sendo um na operação da escavadeira e outro, no sistema de britagem. 

 O sistema de britagem pode ser realocado com rapidez para outro 

banco se comparado aos sistemas semimóveis. 

 O dimensionamento do britador está ligado ao índice de redutibilidade: 

regulagem da abertura de descarga. 

 A vida útil da britagem móvel é estimada em 20 anos, acompanhando a 

prevista para as correias transportadoras. 

4.4.5 Desvantagens da britagem móvel “in pit” auto propelida 

 Flexibilidade comprometida. As frentes de lavra disponíveis localizam 

no raio de ação da britagem móvel. 

 Paradas temporárias da frente de lavra são necessárias para a 

realocação do sistema de britagem, (15 a 20 minutos por avanço) e das correias 

conforme planejamento, em média de 2 a 3 dias. 

 Excesso de horas não produtivas despendidas com limpeza da pista e 

acertos de praças de manobras. 

 Dificuldade de garantir a qualidade da “blendagem” devido a disposição 

das correias e sistema de britagem na cava e as frentes disponíveis. 

 Requer um planejamento detalhado a médio e curto prazo. 
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 O sistema de correias e britagem móvel possuem limitações de 

distância de deslocamento quando da necessidade de desmonte por explosivos. 

Neste caso faz-se a proteção dos pontos críticos. 

 Granulometria limitada pelo tamanho dos blocos que alimentam o 

britador.  

 A mão de obra de operação das escavadeiras requer treinamento 

específico e a disponibilidade no mercado é limitada.  

 
4.5 Estudo de viabilidade econômica 

 
A decisão de se aplicar o conceito de britagem móvel “in pit” ou o método 

convencional de caminhões com britagem fixa; depende de muitos fatores. Como 

não existem situações iguais em mineração, cada caso requer estudos 

individualizados.  

Para auxiliar no processo de decisão, programas de computador são 

utilizados, nos quais os custos de capital, operação e manutenção são levados 

em consideração para determinar o período de retorno do investimento, 

(Trueman, 2001). 

O cenário atual da situação econômica brasileira, com a queda dos juros e 

elevação dos custos de combustível e pneumáticos, tende a tornar a opção do 

uso de britagem móvel “in pit” bastante promissora. 

Os estudos de caso não detalham os indicadores econômicos utilizados. 

Estes índices podem variar dependendo da empresa e do país onde está situada. 

 

4.5.1 Estudo de caso 01 

Estudo genérico apresentado pela empresa Metso, em 2005, fabricante do 

sistema de britagem móvel (LOKOTRACK). Equipamento que está sendo 

estudado nesta dissertação. 

Massa de Material Movimentado Anual ---------- 2.000.000 toneladas 

Produção por hora -------------------------------------------- 600 toneladas  

Vida útil da mina ------------------------------------------------------- 20 anos  

Alternativas estudadas:  

 Alternativa A – lavra convencional por caminhões 
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 Alternativa B – Lavra por britagem móvel “in pit” e correias transportadoras. 

Arranjo dos equipamentos requeridos. 

 

  Tabela 2: Composição dos equipamentos estudo de caso 01. 

 

 

Resultados alcançados 

 

Figura 31: Gráfico comparativo dos custos específicos, estudo de caso 01. 

 

Conclusões 

Os custos específicos USD/t, apresentaram uma diferença de 50% entre a 

lavra convencional e a britagem móvel, reduzindo de 1.20 USD/t para 0.60 USD/t. 

Parcialmente a maior diferença está no transporte: a lavra convencional por 

caminhões representa um custo 4,76 vezes maior que a britagem móvel. 
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4.5.2 Estudo de caso 02 

Estudo genérico apresentado por Schroder, 2003. ThyssenKrupp Foerdertechnik 

empresa fabricante da britagem móvel. 

Massa de Material Movimentado Anual --------- 20.000.000 toneladas 

Produção por hora ------------------------------------------ 6.000 toneladas  

Vida útil da mina ------------------------------------------------------- 20 anos  

Alternativas estudadas: 

Alternativa A – lavra convencional por caminhões. 

Alternativa B – Lavra por britagem móvel “in pit” e correias transportadoras. 

Arranjo dos equipamentos requeridos. 

 

  Tabela 3: Composição dos equipamentos estudo de caso 02. 

 

 

Resultados alcançados: 

 

Figura 32: Gráfico comparativo dos custos específicos, estudo de caso 02. 
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Conclusões 

Os custos específicos USD/t, apresentaram uma diferença de 64% entre a 

lavra convencional em operação e a britagem móvel em estudo. 

4.5.3 Estudo de caso 03 

Estudo apresentado por Trueman, 2001. Empresa Metso, fabricante do sistema 

de britagem móvel. 

Massa de Material Movimentado Anual ---------- 2.000.000 toneladas 

Produção por hora ------------------------------------------- 1.000 toneladas  

Vida útil da mina ------------------------------------------------------- 30 anos  

Alternativas estudadas: 

Alternativa A – lavra convencional por caminhões 

Alternativa B – Lavra por britagem móvel “in pit” e correias transportadoras 

LOCOTRACK modelo LT 160 alimentado por escavadeira 

Alternativa C -  Lavra por britagem móvel “in pit” e correias transportadoras 

LOCOTRACK modelo LT 140 alimentado por escavadeira 

Alternativa C -  Lavra por britagem móvel “in pit” e correias transportadoras 

LOCOTRACK modelo LT 160 e MAF( alimentador móvel de sapatas) alimentado 

por carregadeiras pneumáticas 

Arranjo dos equipamentos requeridos 

 

Tabela 4: Composição dos equipamentos estudo de caso 03 
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Resultados alcançados 

 

Figura 33: Gráfico comparativo dos custos específicos, estudo de caso 03. 

 

Conclusões 

Os custos específicos USD/t apresentaram uma diferença de 38% entre a 

lavra convencional (alternativa A) e a britagem móvel (alternativa B), reduzindo de 

0.53 USD/t para 0.33 USD/t. As alternativas C e D são melhores que a alternativa 

A, porém possuindo um custo maior que a alternativa B. Observa-se que a 

alternativa B, possui um número total de equipamentos menor, porém de porte 

superior as alternativas C e D. 

 

4.5.4 Estudo de Caso 04 

Estudo apresentado pela empresa Metso Minerales em 2006 para a mina de 

Muruntau Mine/ República do Uzbequistã. 

Massa de Material Movimentado Anual ---------- 9.000.000 toneladas 

Produção por hora ------------------------------------------- 3.300 toneladas  

Vida útil da mina ------------------------------------------------------- 17 anos  

Alternativas estudadas: 

Alternativa A – lavra convencional por caminhões 

Alternativa B – Lavra por britagem móvel “in pit” e correias transportadoras 

alimentados por carregadeiras pneumáticas. 

Arranjo dos equipamentos requeridos 
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Tabela 5: Composição dos equipamentos estudo de caso 04 

 

 

 

Resultados alcançados: 

 

Figura 34: Gráfico comparativo dos custos específicos, estudo de caso 04. 

 

Conclusões  

Os custos específicos USD/t, apresentaram uma diferença de 49% entre a 

lavra convencional e a britagem móvel, reduzindo de 0.69 USD/t para 0.35 USD/t. 

Parcialmente a maior diferença está no transporte. A lavra convencional por 

caminhões representa um custo 3,36 vezes maior que a britagem móvel. 

4.6 Análise dos estudos de casos: 

A figura 35 apresenta um resumo do estudo de caso em discussão, sendo 

possível a análise comparativa entre os métodos de lavra convencional por 

caminhões e a lavra por britagem móvel “in pit”. 
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Figura 35: Gráfico comparativo dos custos específicos dos casos analisados. 

 

A análise comparativa dos custos específicos evidencia a diferença de 50% 

para menor da britagem móvel  em relação à lavra convencional por transporte de 

caminhões. 

As diferenças entre os custos específicos discretizados nos casos não 

devem ser enfatizados. As massas movimentadas, os portes dos equipamentos, 

os cenários econômicos e políticos não são parametrizados, e pode-se cometer 

enganos técnicos se comparados niveladamente, porém observa-se um equilíbrio 

dos custos específicos dos casos 02 a 03. 

A viabilidade técnica e econômica da aplicação do método de britagem 

móvel “in pit” baseia-se em uma redução dos custos específicos bastante 

representativos em comparação a lavra convencional por caminhões, 

evidenciando a crescente procura das empresas mineradoras em estudar e 

aplicar esta tecnologia em suas operações mineiras, com foco no avanço 

tecnológico e redução dos custos da lavra. 
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5 Desenvolvimento 

5.1 Dados de Produção 

A massa de ROM programada para o estudo foi limitada em uma frente de 

lavra de minério itabirítico, localizada na Mina de Alegria, de propriedade a 

Samarco Mineração S.A. Foi programada uma movimentação de 6,0 milhões de 

toneladas de minério por ano que representa 15% de todo o minério movimentado 

pela mineração. A tabela 6 apresenta as características do minério e da frente de 

lavra planejada. 

 

Tabela 6: Premissas de Movimentação de Minério 

 

 

A movimentação de minério interna da mina para atender a meta dos seis 

milhões anuais propostos para a alimentação da usina de beneficiamento 

necessita de um adicional de ROM, dependendo do método de lavra. O corte na 

classificação granulométrica de especificação está limitado a 150 mm de tamanho 

máximo. O retido não é alimentado e, portanto, descartado como estéril. Dados 

históricos estão quantificados em 2,5% de retidos contidos no minério. 

A densidade “in situ” é a média da jazida. O dado foi obtido do modelo de 

blocos da cava operacional em vigor. 

A distância média de transporte foi calculada a partir dos estudos do plano 

de lavra previsto para a mina, tanto para a alimentação do minério como para o 

transporte de retidos para as pilhas de estoque. 

As horas programadas estão relacionadas ao regime de trabalho da 

mineração sendo de 24 horas por dia e 365 dias por ano. 

Movimentação de Minério Anual 6.000.000 TMN

Oversize > 150 mm 2,5 %

Densidade "in situ" 2,4 t/m³

Distância média de transporte para Caminhões no Minério/Carregador 1.500 m

Distância média de transporte para caminhões no Oversize/Pilhas de Estéril 1.500 m

Horas programadas de operação (24h/dia, 365dias/ano) 8.760 h/ano

Premissas de Movimentação de Minério
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5.2 Dados Econômicos e Financeiros 

Os valores econômicos apresentados na tabela 7 serão utilizados nos 

cálculos do fluxo de caixa para a análise econômica. 

 

Tabela 7: Premissas para os dados econômicos e financeiros 

 

 

A vida útil foi estipulada em 20 anos para efeito de fluxo de caixa e 

igualando-se à vida útil dos equipamentos industriais. 

A taxa de juros foi fixada em 12% ao ano como mínima para a remuneração 

do empreendedor. 

Os investimentos ocorrerão no primeiro ano com recursos próprios para 

efeito de simplificação dos dados. As operações terão início no primeiro mês do 

ano onde todos os testes operacionais já ocorreram na implantação. 

A depreciação dos equipamentos móveis será de 10 anos com um ritmo de 

horas previstas entre cinquenta a sessenta mil horas de operação. Para os 

equipamentos industriais como correias transportadoras, carregadores e britagem 

móvel foram estipulados em 20 anos. 

Os valores residuais dos equipamentos móveis como carregadeiras, 

caminhões, escavadeiras e tratores foram estimados em 10% e para os 

equipamentos industriais o valor é nulo. 

 

5.3 Alternativas propostas para o estudo 

5.3.1 Alternativa 01 LCC – Lavra Convencional por Caminhões 

O método consiste de desmonte mecânico do minério por tratores, 

carregamento com carregadeiras pneumáticas e transporte por caminhões até um 

Vida útil da mina 20 Anos

Taxa de juros 12% ao Ano

Investimento 1° Ano

início de Operação Jan - 2° Ano

Depreciação dos equipamentos móveis 10 Anos

Valor residual dos equipamentos móveis 10 %

Depreciação dos equipamentos industriais 20 anos

Valor residual dos equipamentos industriais 0 %

Dados Econômicos e Financeiros.
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carregador denominado de “Hopper”. O minério alimentado é classificado em uma 

peneira vibratória com malha 150 mm. O passante alimenta o sistema de correias 

transportadoras móveis e fixas sendo estocado em uma pilha pulmão. O retido da 

peneira é considerado estéril e será transportado e estocado em local programado 

para posteriormente ser utilizado no sistema de drenagem da mina e nas pilhas de 

estéril, figura 36. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Fluxograma simplificado da Lavra Convencional por Caminhões. 

 

Para garantir a massa programada de minério na usina de beneficiamento, 

o minério lavrado deve ser acrescido, passando de 6.000.000 para 6.153.846 

tmn/ano a diferença de 153.846 tmn/ano se refere à porcentagem de retidos de 

2,5% que são descartados como estéril. Assim o balanço de massa do método 

fecha corretamente. 

 

5.3.2 Alternativa 02 LCT – Lavra por Sistema de Correias 

Transportadoras 

O método consiste de desmonte mecânico por tratores, carregamento e 

transporte por carregadeiras pneumáticas até um carregador simples montado 

dentro da cava a uma distância entre 20 a 95 metros de distância da frente de 

lavra. O minério alimentado é classificado numa peneira vibratória com malha de 
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150 mm. O passante alimenta o sistema de correias móveis e fixas sendo 

estocado na pilha pulmão. Os retidos na peneira somados ao da grelha horizontal 

seguem o mesmo destino do método anteriormente citado na figura 36. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Fluxograma simplificado da Lavra por Correias Transportadoras. 

 

O balanço de massa terá os mesmos valores do método LCC sendo o 

minério movimentado da ordem de 6.153.846 tmn/ano para uma alimentação na 

usina de beneficiamento de 6.000.000 tmn/ano. 

 

5.3.3 Alternativa 03 LBM – Lavra por britagem móvel 

O método consiste em escavação e carregamento por escavadeira 

hidráulica tipo retro. O minério alimentado é classificado em uma peneira vibratória 

de malha 150 mm. O retido da peneira alimenta um britador de mandíbulas 

regulado para 100 mm. Tanto o minério britado como o passante da peneira 

alimentam um sistema de correias móveis articulados sobre pneus que transfere o 

material para o sistema de correias transportadoras móveis e fixas. O minério será 

estocado na pilha pulmão. Este método não gera retidos, sendo o minério 

totalmente aproveitado para alimentação da usina de beneficiamento, figura 38. 
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Figura 38: Fluxograma simplificado da Lavra por Britagem Móvel. 

 

O balanço de massa do método não necessita de ajustes sendo a 

alimentação de 6.000.000 tmn/ano da britagem móvel igual à requerida na 

alimentação da usina de beneficiamento. 

 

5.4 Composição da Frota de Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a operacionalidade das alternativas em 

estudo estão sintetizados na tabela 08. O número necessário para cada método 

será calculado e apresentado posteriormente. Os equipamentos são divididos em: 

Equipamentos Móveis: tratores, carregadeiras, escavadeiras e caminhões; e os 

equipamentos industriais: carregadores simples, carregadores Hoppers, britagem 

móvel e correias transportadoras. 

 

Tabela 8: Composição dos equipamentos móveis e industriais por alternativa 

 

Equipamentos 
Carregadeiras

Pneumáticas
Caminhões

Tratores

Esteiras
Escavadeiras

Carregadores

Simples

Carregadores

Hopper

Britagem

Móvel

Correias

Transportadoras

Móveis

Alternativa 01 - LCC X X X X X

Alternativa 02 - LCT X X X X X

Alternativa 03 - LBM X X X

Composição das Alternativas 
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Para a Alternativa 01 são necessários tratores para o desmonte de 

materiais, carregadeiras pneumáticas para o carregamento e caminhões para o 

transporte.  Os equipamentos industriais são carregadores Hoppers e correias 

transportadoras. 

A Alternativa 02 é composta de: tratores para desmonte,  carregadeiras 

para o carregamento e transporte, carregadores simples e correias 

transportadoras. 

A Alternativa 03 utiliza escavadeiras para o desmonte e carregamento, 

britagem móvel como britagem e transporte até as correias transportadoras. Para 

o transporte das escavadeiras na mina é utilizado um conjunto composto de 

sleipner e caminhão fora de estrada. 

5.5 Característica dos equipamentos 

A tabela 09 apresenta as características principais dos equipamentos 

selecionados para as operações das alternativas em estudos. 

 

Tabela 9: Característica os Equipamentos móveis e industriais. 

 

 

 

5.5.1 Equipamentos móveis 

 Carregadeiras pneumáticas, fabricante Caterpillar, modelo 992 

GHL, massa operacional 100 t, capacidade da caçamba 9,5 m³ ou 

21,7 t e acionamento com motor a diesel, figura 39. 

 

Disponibilidade

Mecânica

Consumo

Diesel

Consumo

 Energia

M³ TMN M³/H TMN/H % L/H KWH

Carregadeiras Caterpillar 992 GHL 9,5 21,7 - - 85 95 -

Caminhões Caterpillar 785 C 78,0 150,0 - - 85 85 -

Tratores Caterpillar D11 R 34,4 - - - 80 118 -

Escavadeiras
O & K

Terex
RH 90 C 10,0 17,0 - - 85 123 -

Sleipners Sleipner E1980 - 190,0 - - 85 - -

Carregadores Simples - - - - 800 2.000 90 - 150

Carregadores Hopper - - - - 1.750 3.500 90 - 224

Britagem Móvel Metso LT140E - - 830 2.000 95 - 518

Correias

Transportadoras

Móveis

- - - - 1.250 - 1.800 2.500 - 3.600 90 - 278

Características do Equipamentos

Capacidade
Equipamentos Fabricante Modelo
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Figura 39: Carregadeiras Caterpillar 992 GHL. 

 

 Caminhões fora de estrada, fabricante Caterpillar, modelo 785 C, 

massa operacional 249 t, capacidade de 78 m³ ou 150 t e 

acionamento com motor a diesel, figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Caminhões fora de estrada Caterpillar 785C. 

 

 Tratores de esteira, fabricante Caterpillar, modelo D11R, massa 

operacional 113 t, capacidade de 34,4 m³ e acionamento com 

motor diesel, figura 41. 
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Figura 41: Tratores Caterpillar D11R. 

 

 Escavadeiras hidráulicas, fabricante O & K, Terex, modelo RH90 

C, massa operacional 170 t e acionamento com motores a diesel, 

figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Escavadeiras Terex (O&K) RH90-C 

 

 Transportador Sleipner, fabricante Sleipner, modelo E1908, 

capacidade de 190 t, não possui acionamento, utilizado em 

conjunto com o caminhão fora de estrada para o transporte das 

escavadeiras, figura 43. 
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Figura 43: Sleipners E1908, transporte das escavadeiras. 

 
 
5.5.2 Equipamentos Industriais 

 

 Carregadores Simples, fabricação própria, capacidade de 830 

m³/h ou 2.000 t/h, acionamento elétrico, figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Carregadores Simples em operação na Mina de Alegria 6, Samarco 

Mineração S/A. 

 

 Carregadores Hoppers, fabricação própria, Capacidade de 1750 

m³/h  ou 3.500 t/h, acionamento elétrico, figura 45. 
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Figura 45: Carregador Hopper em operação na Mina de Alegria 9, Samarco 

Mineração S/A. 

 

 Britagem móvel, fabricante Metso, modelo LT140 E, massa 

operacional 160 t, capacidade de 830 m³/h ou 2.000t/h, 

acionamento elétrico quando em operação e diesel para grandes 

deslocamentos, figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Britagem Móvel em operação na Mina de Alegria 6, Samarco 

Mineração S/A. 

 

 Correias transportadoras móveis, fabricação própria, capacidade 

de 1.200 m³/h ou 2.400 t/h, acionamento elétrico, figura 47. 
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Figura 47: Correias Transportadoras Móveis em operação na Mina de Alegria 6, 

Samarco Mineração S/A. 

 
 

5.6 Dimensionamento das frotas de equipamentos 

As produtividades utilizadas para os cálculos estão divididas em três casos; 

o primeiro são as produtividades históricas da operação da mina em questão; o 

segundo são as produtividades simuladas em programa específico utilizadas nas 

operações conjugadas de caminhões e carregadeiras; o terceiro são as 

produtividades resultantes de cálculo específico, caso das escavadeiras que 

operam na alternativa 03. Todas as produtividades são efetivas, ou seja, não estão 

contidas as horas improdutivas como preparação de praças de carga, e limpeza de 

sistemas. A produtividade final apresentada, é a produtividade efetiva e o número 

de horas/ano é a somatória das horas efetivamente operadas com as horas 

improdutivas. A tabela 10 apresenta as produtividades distribuídas por 

equipamentos nas respectivas atividades específicas. 
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Tabela 10: Produtividades por Atividades dos Equipamentos Móveis.  

 

 

O número de equipamentos necessários para a operação de cada 

alternativa não obedece à regra do valor inteiro, ou seja, o número de 

equipamentos por tipo de frota resultante será utilizado fracionado. A decisão se 

baseia na condição em que os equipamentos são utilizados na operação de mina 

em outras atividades ocorrendo desta forma a otimização de recursos e assim não 

justificando a aproximação para um número inteiro. 

 

5.6.1 Resultado do Dimensionamento 

Os cálculos do número de equipamentos e horas necessárias por ano para 

as movimentações estão consolidados na tabela 11. 

 

Tabela 11: Resultado consolidado do Dimensionamento dos Equipamentos.  

 

Atividade Equipamentos (Produtividade TMN/Horas efetivamente operadas)

Minério Carregadeiras Escavadeiras Caminhões Tratores

Aternativa LCT 1067 1402

Aternativa LBM 1323

Aternativa LCC 1475 594 1402

Estéril

Retidos (150mm) 1433 391

Produtividades por Atividades

Número Horas/Ano Produtividade Número Horas/Ano Produtividade Número Horas/Ano Produtividade

Equipamentos Total TMN/H Equipamentos Total TMN/H Equipamentos Total TMN/H

Carregadeiras

Pneumáticas
0,8 4.755 1.474 1,4 7.343 1.074 - - -

Escavadeiras - - - - - - 0,9 5.039 1.323

Caminhões 2,0 11.563 587 0,1 423 391 - - -

Tratores

Esteiras
0,9 4.932 1.402 0,9 4.932 1.402 - - -

Sleipner - - - - - - 1,0 500 -

Carregadores

Hopper
1,0 4.636 1.475 - - - - - -

Carregadores

Simples
- - - 1,3 6.408 1.067 - - -

Britagem

Móvel
- - - - - - 0,8 5.039 1.323

Correias

Transportadoras

Móveis

1,0 4.636 1.475 4,0 19.225 1.040 4,0 15.117 1.323

RESULTADO CONSOLIDADO DO DIMENSIONAMENTO

Equipamentos

Alternativa 01 - LCC Alternativa 02 - LCT Alternativa 03 - LBM
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5.6.2 Memória de cálculo por alternativa 

5.6.2.1 Alternativa 01 – LCC 

A massa de minério prevista para alimentar a usina anualmente é de 

6.000.000 tmn/ano, contudo, para atender as metas é necessário que a produção 

seja acrescida de 2,5% referente aos retidos na peneira de 150 mm que são 

descartados como estéril pelo Carregador Hopper. O retido descartado também 

será transportado pela frota para as pilhas de estéril. O somatório de todas as 

massas movimentadas nesta alternativa sofre um acréscimo então de 5%, 

elevando para 6.307.692 tmn/ano. A tabela 12 apresenta os resultados do 

dimensionamento dos equipamentos móveis. Observa-se que o número de 

carregadeiras e tratores não atingiu uma unidade e o número de caminhões 

ultrapassou a casa de dois equipamentos, isto não impede que para uma maior 

produtividade da operação conjugada, o número de caminhões seja acrescido, 

porém as horas operadas totais não serão alteradas e considerado o custo de 

aquisição dos caminhões conforme dimensionamento. 

 

Tabela 12: Resultado do Dimensionamento dos Equipamentos Móveis da 

Alternativa 01 – LCC.  

 

 

O dimensionamento dos equipamentos industriais segue o mesmo 

raciocínio dos equipamentos móveis. Observa-se que o número de Carregadores 

Hoppers fica próximo de um e o número de correias transportadoras foi fixado em 

uma unidade que neste caso é o número necessário para atender a retirada do 

minério da cava para as pilhas pulmão, tabela 13. 

 

FROTA Nº DF UDG R HORAS TOTAIS EFETIVAS IMPRODUTIVAS

992GHL 0,85 85% 76% 64% 4755 4279 475

RH 90 - - - - - - -

785C 2,03 85% 76% 65% 11563 10753 809

D11R 0,93 80% 75% 60% 4932 4389 543

Sleipner - - - - - - -

FROTA T/H MIN. CR/BM MIN.CAMINHÃO RETIDOS

992GHL 1.474 - 100% 100%

RH 90 - - - -

785C 587 - 100% 100%

D11R 1.402 - 100% -

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ALTERNATIVA 01 -  LCC

6.153.846

MASSA

6.307.692

6.307.692

-

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO EQUIPAMENTOS MÓVEIS
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Tabela 13: Resultado do Dimensionamento dos Equipamentos industriais da 

Alternativa 01 – LCC. 

 

 

5.6.2.2 Alternativa 02 – LCT 

A massa movimentada nesta alternativa segue o mesmo raciocínio da 

alternativa 01. Há uma diferença na massa distribuída para os caminhões, visto 

que os mesmos somente transportarão retidos da peneira, já que para a 

alternativa em questão, a produção de carregamento e transporte é feita pela 

carregadeira, resultados na tabela 14. 

 

Tabela 14: Resultado do Dimensionamento dos Equipamentos Móveis da 

Alternativa 02 – LCT.  

 

 

O resultado do dimensionamento dos equipamentos industriais mostrou um 

número de carregadores acima de uma unidade devido à produtividade do 

conjunto. O número de correias planejado indicou a necessidade de 4 correias 

sendo 3 em operação e uma  de reserva que tem por objetivo otimizar a 

realocação das mesmas reduzindo as paralisações de produção. As correias terão 

EQUIPAMENTO Nº DF UDG R HORAS TOTAIS TMN/H

CAR. HOPPER 0,96 90% 61% 55% 4.636 1.475

CAR. SIMPLES - - - - - -

BRITAGEM MÓVEL - - - - - -

CORREIAS

TRANSPORTADORAS
1,00 90% 61% 55% 4.636 1.438

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

FROTA Nº DF UDG R HORAS TOTAIS EFETIVAS IMPRODUTIVAS

992GHL 1,36 85% 73% 62% 7343 5875 1469

RH 90 - - - - - - -

785C 0,07 85% 76% 65% 423 393 30

D11R 0,93 80% 75% 60% 4932 4389 543

Sleipner - - - - - - -

FROTA T/H MIN. CR/BM MIN.CAMINHÃO RETIDOS

992GHL 1.074 100% - 100%

RH 90 - - - -

785C 391 - - 100%

D11R 1.402 100% - -

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ALTERNATIVA 02 -  LCT

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO EQUIPAMENTOS MÓVEIS

153.846

-

MASSA

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.307.692

6.153.846
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a função de transporte de produção de minério da cava, característica principal 

deste método, tabela 15. 

Tabela 15: Resultado do Dimensionamento dos Equipamentos industriais da 

Alternativa 02 – LCT.  

 

 

5.6.2.3 Alternativa 03 – LBM 

A massa movimentada é igual à requerida para alimentação da usina 

prevista em 6.000.000 tmn/ano, já que neste método não são gerados retidos. Os 

equipamentos móveis se resumem em menos de uma escavadeira para a 

escavação e carregamento e um sleipner para transporte da mesma, tabela 16. 

 

Tabela 16: Resultado do Dimensionamento dos Equipamentos Móveis da 

Alternativa 03 – LBM.  

 

 

O resultado do dimensionamento das correias é igual aquele demonstrado na 

alternativa 02. O número de horas de operação é menor devido ao aumento de 

produtividade do método e a massa requerida ser 2,5 % menor que as alternativas 

01 e 02, resultados tabela 17. 

 

EQUIPAMENTO Nº DF UDG R HORAS TOTAIS TMN/H

CAR. HOPPER - - - - - -

CAR. SIMPLES 1,33 90% 61% 55% 6.408 1.067

BRITAGEM MÓVEL - - - - - -

CORREIAS

TRANSPORTADORAS
4,00 90% 61% 55%

19.225 1.040

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

FROTA Nº DF UDG R HORAS TOTAIS EFETIVAS IMPRODUTIVAS

992GHL - - - - - - -

RH 90 0,90 85% 76% 64% 5039 4535 504

785C - - - - - - -

D11R - - - - - - -

Sleipner 1,00 90% - - 500 - -

FROTA T/H MIN. CR/BM MIN.CAMINHÃO RETIDOS

992GHL - - 100% 100%

RH 90 1.323 100% - -

785C - - 100% 100%

D11R - 100% - -

RESULTADOS DO DIMENSIONAMENTO

-

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES

-

-

6.000.000

DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ALTERNATIVA 03 -  LBM

MASSA
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Tabela 17: Resultado do Dimensionamento dos Equipamentos industriais da 

Alternativa 03 – LBM. 

 

 

5.7 Estrutura de custos 

A estrutura de custos se divide em: custos de aquisição, manutenção e 

operação.  

Custo de aquisição – compostos de desembolso com a compra dos 

equipamentos, custos de transporte até a mina, custos alfandegários 

(equipamentos importados), despachantes e impostos. 

Custos de manutenção – composto de serviços de mão de obra de 

manutenção, peças e subconjuntos de reposição. 

Custos operacionais – formados pelos custos de combustível (diesel), 

lubrificantes (óleos e graxas), pneus, FPS (ferramentas de penetração no solo), 

energia elétrica e custos de mão de obra para operação. 

As distribuições dos custos por alternativa, calculados em percentagem 

relativa, estão conforme descritos anteriormente, compactados em: total dos 

custos de equipamentos móveis, que é a soma dos custos dos equipamentos 

móveis; total dos custos de equipamentos industriais e total geral. Resultados 

apresentados na tabela 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTO Nº DF UDG R HORAS TOTAIS TMN/H

CAR. HOPPER - - - - - -

CAR. SIMPLES - - - - - -

BRITAGEM MÓVEL 0,84 95% 72% 69% 5.039 1.323

CORREIAS

TRANSPORTADORAS
4,00 90% 61% 55% 15.117 1.323

DIMENSIONAMENTO CARREGADORES 



 

 

63 

Tabela 18: Distribuição dos custos das alternativas. 

 

 

5.8 Apresentação dos resultados de viabilidade técnica e 

econômica das alternativas. 

5.8.1 Índices desempenho de combustível e energia elétrica 

 Os resultados dos índices de desempenho foram divididos em dois tipos, o 

primeiro representa o índice de combustível calculado em consumo de litros de 

combustível (diesel) gastos para as operações, dividido pela massa total 

movimentada (minério + retidos). O segundo índice calcula o consumo de energia 

elétrica (KWH) divido pela massa total movimentada, figura 48. 

 

Figura 48: Gráfico do Desempenho de combustível e Energia Elétrica, dados de 

projeto. 

Total dos 

Equipamentos 

Móveis

Total dos 

Equipamentos 

Industriais

Total Geral

Total dos 

Equipamentos 

Móveis

Total dos 

Equipamentos 

Industriais

Total Geral

Total dos 

Equipamentos 

Móveis

Total dos 

Equipamentos 

Industriais

Total Geral

CAPEX (bruto) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Aquisição 16% 35% 18% 14% 35% 19% 13% 31% 20%

Serviços 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Peças 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%

Manutenção Total 39% 50% 40% 41% 54% 44% 43% 53% 47%

Diesel/Lubrificantes 71% 0% 69% 68% 0% 63% 55% 19% 48%

Pneus 8% 0% 7% 4% 0% 4% 0% 0% 0%

FPS 10% 0% 10% 18% 0% 17% 38% 0% 31%

Energia Elétrica 0% 57% 2% 0% 55% 4% 0% 61% 12%

Mão de Obra 11% 43% 12% 10% 45% 12% 7% 20% 9%

Operacional Total 45% 15% 42% 45% 11% 37% 44% 16% 33%

84% 65% 82% 86% 65% 81% 87% 69% 80%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Alternativas Alternativa 01 LCC Alternativa 02 LCT Alternativa 03 LBM

DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS  %

Custos/Equipamentos 

Capital

%

Manutenção

 %/Ano

Operacionais

%/Ano

Total Manutenção + Operação

Total

Manutenção + Operação + 

Aquisição

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL E  ENERGIA ELÉTRICA

3,25

0,33

2,06

0,88
1,00 1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

L/TMN KWH/TMN

Alternativa 01 - LCC

Alternativa 02 - LCT

Alternativa 03 - LBM
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Observa-se que no desempenho de combustível nas alternativas 01 e 02 

são 3,25 e 2,06 vezes maior que a alternativa 03, respectivamente. 

O desempenho de energia elétrica apresenta uma redução de 77% na 

alternativa 01 e 12% na alternativa 02 em relação à alternativa 03. 

Em síntese, a lavra por britagem móvel reduz expressivamente o consumo 

de combustível fóssil (diesel) e apresenta um resultado maior no consumo de 

energia elétrica, porém proporcionalmente a diferença é menor em relação às 

alternativas comparadas do que nos desempenho de combustível fóssil. Sendo o 

diesel um custo maior que a energia elétrica os custos específicos são reduzidos.  

 

5.8.2 Índice de desempenho de produtividade 

A fórmula de cálculo da produtividade (tmn/h) consiste na razão entre a 

massa total movimentada dividida pelo número de horas efetivamente operadas na 

produção. Pelos resultados apresentados na figura 49, observa-se que a 

produtividade da lavra por britagem móvel é menor que a convencional por 

caminhões em 11% e maior que a lavra por correias em 19% mantendo-se 

intermediária entre as alternativas comparativas.  

 

 

Figura 49: Gráfico do Desempenho de Produtividade de projeto. 

 

ÍNDICE DE DESEMPENHO PRODUTIVIDADE - TMN/H

1,11

0,81

1,00

1.474

1.074

1.323

600

1.200

1.800

Alternativa 01 - LCCAlternativa 02 - LCTAlternativa 03 - LBM
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5.8.3 Índices de desempenho de custos  

A distribuição dos custos operacionais, manutenção e aquisição, 

distribuídos nas alternativas representam a participação dos componentes do 

custo anualmente, figura 50. 

 

 

Figura 50: Gráfico a distribuição dos custos operacionais anuais de projeto. 

 

Observa-se que a distribuição proporcional do custo de manutenção na 

alternativa 01 é inferior às alternativas 02 e 03. O inverso acontece nos custos 

operacionais onde as alternativas 01 e 02 mantêm-se com um leve equilíbrio e 

comparadas à alternativa 01 uma diferença. Os custos anuais com aquisição 

apresentam um nivelamento entre as alternativas. 

Os índices de custo específico ($/tmn) estão representados na figura 51 em 

valores relativos sendo a alternativa 03 fixada em 1,0 $/tmn. As comparações 

seguem proporcionalmente a base fixada. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS ANUAIS

18% 19% 20%

40%
44% 47%

42%
37% 33%

0%

25%

50%

75%

100%

Alternativa 01 - LCC Alternativa 02 - LCT Alternativa 03 - LBM

Operação

Manutenção

Aquisição



 

 

66 

 

Figura 51: Gráfico a distribuição dos custos operacionais anuais de projeto. 

 

Comparando os custos específicos, concluí-se que a alternativa 03 

apresenta um custo reduzido em relação às alternativas comparativas. Os custos 

específicos das alternativas 01 e 02 são 59% e 36% respectivamente maiores que 

a alternativa 03, resultando no menor custo específico para a lavra por britagem 

móvel. 

 

5.8.4 Índices de atratividades econômicas 

Na avaliação econômica estudaram-se dois indicadores: o valor presente 

liquido (VPL) e o valor anual equivalente (VAE). Em ambos, o valor resultante será 

sempre negativo devido à montagem do fluxo de caixa sem a consideração de 

receitas sendo as alternativas montadas apenas com gastos. Esta condição não 

mascara os resultados visto que as receitas serão as mesmas para as três 

alternativas. 

A alternativa que obter o menor VPL e VAE, em valor absoluto, será a de 

melhor atratividade econômica. A figura 52 apresenta o resultado econômico. 

 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ESPECÍFICOS - $/TMN

0,29 0,26 0,20

0,64 0,60
0,47

0,67

0,50

0,33

1,59

1,36

1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Alternativa 01 - LCC Alternativa 02 - LCT Alternativa 03 - LBM

0,00

0,60

1,20

1,80

1/1/1900 2/1/1900 3/1/1900

Operação

Manutenção

Aquisição

Total Operacional
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Figura 52: Gráfico comparativo de Atratividade Econômica de projeto. 

 

Avaliando os resultados econômicos advindos dos fluxos de caixa (figura 

52), observa-se que a alternativa 03 obteve o menor VPL e VAE, em valor 

absoluto, seguido da alternativa 02 com  resultados intermediários sendo 36% 

mais oneroso que a anterior e 17% menor que a alternativa 01. A maior diferença 

observada foi entre as alternativas 01 e 03 sendo a primeira 59% mais onerosa 

que a ultima. 

Resumidamente pode-se afirmar em conclusão que a alternativa 03, lavra 

por britagem móvel, possui a melhor atratividade econômica entre as três 

consideradas no estudo. 

 

5.9 Viabilização Técnica - Operacional do método de lavra LBM. 

5.9.1 Operação de escavação 

O equipamento de escavação e carregamento adquirido para a operação da 

lavra por britagem móvel, é uma escavadeira hidráulica sobre esteira do tipo retro. 

A característica principal da operação das retroescavadeiras é a necessidade de 

operar sobre uma plataforma acima do nível de carregamento. Esta característica 

favorece a operação conjugada com a britagem móvel. A altura entre a base das 

esteiras da britagem móvel e o nível de carregamento para este equipamento é de 

8,2m, caso a escavadeira operasse no mesmo nível da britagem móvel, o 

COMPARATIVO DE ATRATIVIDADE ECONÔMICA

(1,59)(1,59)

(1,36)(1,36)

(1,00)(1,00)

(2,00)

(1,50)

(1,00)

(0,50)

0,00

VPLVAE

Alternativa 01 - LCC

Alternativa 02 - LCT

Alternativa 03 - LBM
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equipamento utilizado deverá ser maior, onerando desta forma os custos e 

desequilibrando o conjunto em relação à capacidade de produção. 

Neste caso o banco de lavra foi dividido em dois, porém não 

necessariamente ao meio. Para a operação, a altura de banco é de 12m sendo a 

plataforma da escavadeira 4,5m acima do nível base da britagem móvel. Apesar 

da escavadeira conseguir escavar a uma altura de 8m, esta condição não se 

mostrou interessante devido às dificuldades de acerto de praça. A produtividade e 

principalmente a segurança ficavam comprometidas. 

 

5.9.2  Sequências de operações 

5.9.2.1 Escavação lateral abaixo do nível da esteira da 

escavadeira. 

 

 

 

 

 

   

  

 

Figura 53: Desenho esquemático operacional fase 1 e fase 2. 

 

Após posicionar a britagem móvel à frente do banco de lavra, a escavadeira 

se posiciona na sua plataforma de frente para a britagem móvel (figura 53-1). A 

escavadeira inicia a operação escavando de um lado e outro da britagem móvel e 

dentro do seu raio de operação. O objetivo é escavar e alimentar o maior volume 

de material dentro do seu raio de operação, mantendo a praça no nível da 

britagem móvel limpa e nivelada (figura 53-2). 

5.9.2.2 Escavação frontal abaixo do nível da esteira da 

escavadeira. 

 

 

1 2

Legenda

CT – Correias Transportadoras

ES – Escavadeira

LK – Britagem Móvel

LL – Correias Pneumáticas
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Figura 54: Desenho esquemático operacional fases 3 e 4. 

 

Com o avanço do corte em relação à britagem móvel concluído, forma-se 

um dente de material em frente à instalação. Para efetuar a alimentação deste 

material, é necessário que a britagem móvel sofra um recuo com o objetivo de 

abrir espaço para nova escavação. A amplitude do recuo precisa atender a 

combinação entre o espaço para escavação e distância suficiente para a 

escavadeira alimentar a britagem móvel (figura 54-3). Concluída a escavação, a 

britagem móvel sofre um avanço sendo alinhada novamente ao banco de lavra 

(figura 54-4). 

5.9.2.3 Escavação acima do nível da esteira da escavadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Desenho esquemático operacional fase 5 e 6. 
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A escavadeira executa a operação de escavação com o objetivo de esgotar 

todo o material contido no raio de atuação sem a necessidade de se reposicionar 

(figura 55-5). O limite de avanço é a distância que possibilita a escavadeira 

executar as operações de escavação e carregamento da britagem móvel. Manter a 

praça no nível da esteira da escavadeira nivelada se torna importante para garantir 

as movimentações futuras. 

Após esgotar o material, a escavadeira se posiciona de frente para a 

britagem móvel e as operações são reiniciadas (figura 55-6), fechando assim o 

ciclo operacional de avanço de lavra. 

 

5.9.3 Operação de Alimentação da Britagem Móvel 

 

O alimentador da britagem móvel possui uma capacidade de 31 m³ de 

material, comparando a capacidade da concha da escavadeira (10 m³), o volume é 

três vezes maior.  

A operação consiste em descarregar o material na parte superior do 

alimentador (figura 56). A vibração do mesmo alimenta uma grelha vibratória que 

classifica o material em 150 mm, sendo os retidos britados por um britador de 

mandíbulas montado em linha com o peneiramento. O passante da peneira e o 

material britado se juntam no transportador principal que alimenta o sistema de 

correias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Escavadeira alimentando a britagem móvel, Mina de Alegria 6. 
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Caso sejam alimentados blocos pela escavadeira com tamanho maior que 

900 mm, capacidade do britador, o mesmo será fracionado por meio de um 

rompedor hidráulico montado no conjunto da britagem móvel. 

Para obtenção da capacidade máxima de produtividade do conjunto 

escavadeira e britagem móvel é necessário que o sincronismo entre operação de 

escavação e alimentação sejam equilibrados de forma a garantir melhor eficiência 

de peneiramento. A figura 57 apresenta a condição ideal em comparação com a 

incorreta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 57: Desenho esquemático comparativo da operação de peneiramento. 

 

O empilhamento incorreto (figura 57-1) ocorre quando o material é 

despejado pela escavadeira no centro do alimentador formando uma linha de 

empilhamento tal como ilustrada. As consequências são: ineficiência de 

peneiramento com arraste de material fino passante em 150 mm para o britador, 

sobrecarga do britador, paralisação da produção e desgastes prematuros dos 

revestimentos das mandíbulas. 

O empilhamento correto (figura 57-2) minimiza estes impactos resultando 

em eficiência operacional, produtividade continuada e consequente garantia da 

produção requerida. 

Podemos concluir que a produtividade e produção estão inteiramente 

relacionadas à uma eficiente operação de alimentação. Esta condição depende do 

operador de escavadeira que necessita encontrar o ponto ótimo de operação, 

equacionando a demanda da britagem móvel e ritmo de produtividade da 

alimentação, buscando uma harmonia operacional entre os dois equipamentos 

conjugados. 
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5.9.4 Metodologia de manobras do conjunto britagem móvel. 

5.9.4.1 Operação de lavra utilizando duas correias articuladas. 

A operação com duas correias articuladas é a mais comum e também a 

mais simples. Alguns cuidados são importantes para o sucesso das manobras. Na 

figura 58 observa-se que as correias articuladas formam ângulos que variam 

conforme o posicionamento da britagem móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Desenho da montagem do sistema com duas correias pneumáticas. 

 

O limite para uma operação segura é de 22° conforme a figura 58. Ângulos 

menores podem ocasionar uma força resultante, com o movimento da britagem, 

forçando a moega de transferência e desalinhando o sistema de alimentação da 

correia transportadora. 

A movimentação da correia pneumática LL03 (figura 58) deve 

obrigatoriamente ser radial. Para tanto é necessário que o rodeiro seja posicionado 

no sentido transversal da correia. A correia LL01 (figura 58) não possui rodeiro, 

ficando apoiada na britagem móvel e na correia LL03 figura 58, sendo chamada de 
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correia flutuante. À medida que a britagem móvel se movimenta, a resposta das 

tensões se dão no movimento radial da correia LL03. Quando se atinge o limite de 

operação, aproximadamente 70m, tem-se duas opções: muda-se a posição da 

correia transportadora para próximo do banco de lavra e mantém o sistema de 

britagem móvel com duas correias pneumáticas ou adiciona-se uma terceira 

correia pneumática. 

5.9.4.2 Implementando a terceira correia pneumática. 

Para esta operação é necessário dois equipamentos de apoio: um 

guindaste e uma carregadeira de pequeno porte. Inicia-se com a marcação 

topográfica do raio de ação da correia LL03 (figura 59), um ponto é marcado à 

distância igual ao tamanho da correia LL03 (figura 59) no seu raio. A correia LL02  

é posicionada sobre o ponto marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Desenho do posicionamento da montagem da terceira correia. 
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Com o posicionamento da correia LL02, a correia LL01  é desmembrada da 

correia LL03 com o auxílio do guindaste. 

Com a correia LL03 livre (figura 60), a mesma é deslocada no encontro da 

correia LL02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Desenho da montagem da terceira correia pneumática. 

 

Após a acoplagem das correias LL02 (figura 60) com a correia LL03, 

desloca-se a correia LL02 de encontro à correia LL 01 finalizando a operação. 

 

5.9.4.3 Operação de lavra utilizando três correias articuladas. 

 

Esta operação é um pouco mais complexa. Os cuidados com os ângulos 

entre correias são os mesmos da operação com duas unidades. O que necessita 

maior atenção no posicionamento do rodeiro da correia LL02 (figura 61) que 

poderá movimentar radialmente quando estiver na posição transversal a sua 

correia ou angular dependendo do sentido de avanço da britagem móvel. 
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Figura 61: Desenho esquemático da operação com três correias. 

 

Ao término da extensão máxima (100m) das três correias será necessária a 

realocação da correia transportadora. 

As movimentações requerem atenção e operadores treinados, contudo as 

manobras são relativamente rápidas com paradas curtas de produção. 

 

5.9.5 Planejamento operacional de lavra 

 

As movimentações requerem planejamento tanto para as pequenas quanto 

para as movimentações maiores que necessitam mudanças de posição de todo o 

conjunto de produção da britagem móvel. A equalização dos tempos de avanço de 

acordo com a produtividade e produção requerida sinaliza o cronograma. Um bom 

acompanhamento dos ritmos de produção se faz necessário no curto prazo. 

O planejamento do sequenciamento de lavra com correias transportadoras 

ocorrem geralmente em dois casos: quando as correias são montadas 

paralelamente ao avanço de lavra ou perpendicularmente. 
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Figura 62: Desenho esquemático do plano de lavra com correias paralelas 

desenhos de 1 a 3. 

 

A sequência apresentada na figura 62 representa a lavra com as correias 

transportadoras montadas paralelamente à direção da massa de material a ser 

lavrada.  

A primeira correia é montada e a britagem móvel instalada na sua 

extremidade (figura 62-1). O avanço de lavra objetiva abrir espaço para a 

montagem da segunda correia. Todo o material que estiver no raio de atuação da 

britagem móvel deve ser lavrado. Concluído o avanço (figura 62-2), o espaço para 

a montagem da segunda correia estará disponível. Assim a britagem móvel é 

deslocada para continuar lavrando no sentido contrário enquanto a segunda 

correia é montada (figura 62-3). 
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Figura 63: Desenho esquemático do plano de lavra com correias paralelas, 

desenhos 4 e 5. 

 

Atingido o limite de operação de avanço da primeira correia e com a 

segunda montada, a britagem móvel é deslocada para esta (figura 63-4), repetindo 

a operação anterior (figura 62-1).  Inicia-se o prolongamento da primeira correia, 

fechando assim a logística de movimentações (figura 63-5). As etapas ocorrerão 

quantas vezes forem necessárias. 

Para o caso da lavra perpendicular à massa programada (figura 64), a 

sequência de movimentações de correias segue o mesmo raciocínio das correias 

em paralelo (figuras 64-6 e 7). 

 

 

 

 

 

 

 

4 5

Legenda

CTM – Correias Transportadoras Montagem

CTO – Correias Transportadoras Operação

ES – Escavadeira

LK – Britagem Móvel

LL – Correias Pneumáticas

ES

ES

CTO

CTM

CTO

CTO

CTO

CTM

LL

LK

LK

LL

4 5

Legenda

CTM – Correias Transportadoras Montagem

CTO – Correias Transportadoras Operação

ES – Escavadeira

LK – Britagem Móvel

LL – Correias Pneumáticas

ES

ES

CTO

CTM

CTO

CTO

CTO

CTM

LL

LK

LK

LL

4 5

Legenda

CTM – Correias Transportadoras Montagem

CTO – Correias Transportadoras Operação

ES – Escavadeira

LK – Britagem Móvel

LL – Correias Pneumáticas

ES

ES

CTO

CTM

CTO

CTO

CTO

CTM

LL

LK

LK

LL



 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Desenho esquemático do plano de lavra com correias perpendiculares. 

 

O sequenciamento de lavra definirá qual a melhor opção para a operação 

visando cumprir a produção planejada. 

 

5.9.6 Coleta de dados reais da produção 

 

Os dados foram levantados no período de julho de 2009 a fevereiro de 

2010. Os resultados de produtividade (tmn/h) foram coletados nos relatórios do 

gerenciador de frota da mineração e os dados de custos obtidos nos relatórios do  

sistema SAP.  

 

5.9.6.1 Dados de produtividade 

Os relatórios de produtividade foram tratados estatisticamente e compilados 

conforme tabela 19. 
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Tabela 19: Estatística básica das produtividades reais dos equipamentos móveis. 

 

 

Não são demonstradas as produtividades dos tratores, devido a problemas 

técnicos de medição no período. Neste caso a produtividade utilizada no projeto de 

viabilidade será mantida para os cálculos atuais. Sabe-se que as produtividades 

de projeto são históricas e vem sendo utilizadas como referência para o 

planejamento na mineração. 

As produtividades das carregadeiras (992 GHL) estão em base diária, 

sendo os resultados apresentados a média das produtividades de todas as frentes 

em operação e suas oscilações de distância de transporte. 

Para os caminhões (785C), o resultado representa a produtividade média 

alcançada para uma distância média de 1.500 metros, premissa do estudo. 

No caso das escavadeiras (RH90-C) as produtividades são os resultados 

obtidos através das balanças situadas após as correias pneumáticas da britagem 

móvel, indicando a média real produzida nesta atividade. 

 

 

5.9.6.2 Dados de custos 

 

Os dados de manutenção foram disponibilizados pela própria equipe de 

manutenção da mineração e os custos operacionais foram coletados pela equipe 

de operações, sendo ambos compilados e demonstrados em forma de 

percentagem. A figura 65 apresenta a distribuição dos custos reais anualizados. 

Equipamento Atividade N° amostras Período Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Média DP

MI-CR 231 dia 801 1.081 1.187 1.367 1.762 1.224 204

MI-CA 136 dia 996 1.379 1.541 1.686 2.130 1.530 233

EST-CA 82 dia 253 1.060 1.338 1.613 2.082 1.312 397

Min 2397 Viagem 357 501 581 680 849 592 121

Est 792 Viagem 198 414 512 607 798 510 132

RH90-C
MI-LKT 173 dia 872 1.287 1.483 1.674 2.351 1.508 318

ESTATÍSTICA DE PRODUTIVIDADE TMN/H

992GHL

789C

Período de julho/2009 a fev/2010
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Figura 65: Gráfico de distribuição dos custos operacionais anuais, dados reais. 

 

5.9.7 Análise dos resultados Técnicos - Operacionais e Econômicos 

5.9.7.1 Dimensionamento dos equipamentos móveis e Industriais. 

Após a compilação dos dados reais de produtividade e custos o cálculo do 

dimensionamento para as variações estatísticas foram refeitas tanto para as 

médias de produtividade como para os mínimos, primeiro quartil, mediana, terceiro 

quartil e máximo.  

A tabela 20 apresenta os resultados consolidados utilizando as 

produtividades médias estatísticas reais para as alternativas em estudo. Esses 

valores alimentam os cálculos de custos que compõem o fluxo de caixa com dados 

reais.  
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Tabela 20: Resultados do dimensionamento por alternativa. 

 

 

5.9.7.2 Índices de desempenho de combustível e energia 

 

Comparando os resultados teóricos da viabilidade com os resultados reais 

verifica-se um aumento do consumo específico de diesel em 9% e 13% nas 

alternativas 01 e 02 respectivamente comparada aos valores do estudo de 

viabilidade, considerando a base 1 da alternativa 03, figura 66. 

 

 

Figura 66: Gráfico comparativo de desempenho de combustível e energia elétrica, 

dados reais. 

Número Horas/Ano Produtividade Número Horas/Ano Produtividade Número Horas/Ano Produtividade

Equipamentos Total TMN/H Equipamentos Total TMN/H Equipamentos Total TMN/H

Carregadeiras

Pneumáticas
0,8 4.732 1.523 1,3 6.859 1.226 - - -

Escavadeiras - - - - - - 0,9 5.037 1.508

Caminhões 2,3 12.733 590 0,1 359 510 - - -

Tratores

Esteiras
1,1 5.556 1.402 1,5 6.858 1.402 - - -

Sleipner - - - - - - 1,0 500 -

Carregadores

Hopper
0,9 4.470 1.530 - - - - - -

Carregadores

Simples
- - - 1,2 5.586 1.224 - - -

Britagem

Móvel
- - - - - - 0,7 4.422 1.508

Correias

Transportadoras

Móveis

1,0 4.470 1.491 4,0 16.757 1.193 4,0 13.265 1.508

RESULTADO CONSOLIDADO DO DIMENSIONAMENTO

Equipamentos

Alternativa 01 - LCC Alternativa 02 - LCT Alternativa 03 - LBM

ÍNDICE DE DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL E  ENERGIA ELÉTRICA
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Esta diferença é explicada pelo fato do aumento das horas improdutivas das 

frotas de equipamentos móveis, visto que as produtividades obtiveram resultados 

acima daqueles previstos na fase de projeto, figura 66. 

As horas improdutivas da alternativa 01 foram acrescidas em 7% das horas 

totais operadas, na alternativa 02 em 14% e na alternativa 03 em 11%. 

Considerando a totalidade das horas operadas dos equipamentos móveis por 

alternativa fica evidenciado o aumento do custo específico de combustível. 

O consumo específico de energia elétrica demonstrado nos dados reais 

ficou abaixo do previsto, estando diretamente ligado ao aumento de produtividade 

dos equipamentos industriais, resultando na redução de horas operadas dos 

sistemas. 

 

5.9.7.3 Índices de desempenho de produtividade. 

 

Observa-se na figura 67 que as produtividades aumentaram em 14% nas 

alternativas 03 e 02 e 3% na Alternativa 01, se comparadas aos valores de  

projeto. A diferença entre as alternativas 03 e 01 foi praticamente nula. 

 

 

Figura 67: Gráfico comparativo de desempenho de produtividade, dados reais. 
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1,01

0,81

1,00

1.523

1.226

1.508

600

1.200

1.800

Alternativa 01 - LCCAlternativa 02 - LCTAlternativa 03 - LBM



 

 

83 

5.9.7.4 Índices de atratividade econômica 

 

Os resultados obtidos na realimentação dos fluxos de caixa do projeto com 

os resultados reais, observa-se que a atratividade da Alternativa 03 em relação as 

demais se manteve. As posições das demais alternativas não se alteraram. 

Verifica-se também uma redução nas diferenças entre a Alternativa 03 em 

comparação as alternativas 01 e 02, figura 68. 

 

 

Figura 68: Gráfico comparativo de atratividade econômica, dados reais. 

 

5.9.7.5 Índices de desempenho de custo específico. 

 

 Comparativo pelas médias de produtividade 

Verifica-se que as diferenças dos custos específicos das alternativas 01 e 

02 reduziram em comparação a alternativa 03. Houve uma redução de 59% para 

48% e de 36% para 26% das alternativas 01 e 02, respectivamente, se 

comparadas à alternativa 03. 
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Figura 69: Gráfico comparativo dos custos específicos, dados reais. 

 

Quando comparadas as composições de custos, verifica-se uma redução 

no custo de manutenção das alternativas 01 e 02, ao contrário da alternativa 03 

que registrou um aumento de 21%, figura 69. 

 

 Comparativo utilizando a estatística básica de produtividade 

 

O cálculo do dimensionamento de frota realizado com a estatística básica, 

segue o mesmo padrão anterior e resultou em um índice de custo específico 

(tmn/h), para cada faixa de valores de produtividade por alternativa. 

A figura 70 apresenta os resultados dos custos específicos das três 

alternativas que podem ser comparados com o resultado das médias e de projeto. 

A composição considera os custos de aquisição, manutenção e operacionais. Os 

resultados estão apresentados em valores relativos tendo como base unitária o 

custo específico da alternativa 03 nos cálculos de projeto. 
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Figura 70: Gráfico comparativo dos custos específicos totais das alternativas, 

dados reais. 

 

Na análise inicial comparativa das médias para com os resultados de 

projeto, verifica-se um empate técnico com um leve aumento dos custos de 2 a 

10% entre as alternativas estudadas. 

Avaliando os resultados estatísticos, observa-se que as curvas de custos 

tendem a aumentar com a redução de produtividade que convergem para um 

aditivo das horas operadas e consequentemente de números requeridos de 

equipamentos. 

Em análise final do gráfico da figura 70, verifica-se que a variação de 

produtividade versus os custos específicos da alternativa 03 se mantém 

proporcionalmente inferior aos demais. 

Uma abordagem de análise importante consiste em excluir os custos de 

aquisição, comparando-se apenas os custos operacionais (manutenção e 

operação), excluindo desta forma a influência dos custos de aquisição no estudo 

comparativo dos custos específicos, figura 71. 
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Figura 71: Gráfico comparativo dos custos específicos operacional, dados reais. 

 

Através da análise comparativa dos resultados das médias dos custos 

específicos em relação ao projeto, observa-se um aumento de 18% nos custos 

operacionais da alternativa 03. A alternativa 02 obteve um acréscimo de 4% e a 

alternativa 01 uma redução de 1%. 

Os resultados estatísticos não evidenciaram alterações significativas em 

comparação aos custos específicos totais. As tendências se mantêm com a 

alternativa 03 apresentando os melhores resultados de custos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO COMPARATIVO CUSTOS ESPECÍFICOS OPERACIONAL $/TMN

1,78 1,79

1,43 1,39
1,18

1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

MÍNIMO Q1 MEDIANA Q3 MÁXIMO MÉDIA PROJETO

ALTERNATIVA - LCC ALTERNATIVA - LCT ALTERNATIVA - LBM



 

 

87 

6 Conclusões 

 As comparações da atratividade econômica entre os resultados advindos 

do projeto e os reais operacionais se confirmam permitindo concluir que a 

alternativa 03, lavra por britagem móvel, obteve o menor VPL em valor absoluto, 

tanto na viabilidade do projeto como na operacionalização. Os ganhos econômicos 

em implantar a lavra por britagem móvel são significativos em comparação aos 

métodos de lavra convencional por caminhões e lavra por correias 

transportadoras. 

Os resultados dos custos específicos considerando ou não os custos de 

aquisição acompanharam os resultados econômicos, porém o aumento nos custos 

operacionais da alternativa 03, ocasionados pelo aumento do custo de 

manutenção, deixa uma janela de oportunidade de melhoria na redução dos 

custos se analisado que os métodos comparativos possuem uma maturidade 

operacional que leva a uma estabilização dos custos. Sendo o método de lavra por 

britagem móvel uma atividade em desenvolvimento de aprendizado tanto para a 

operação como para a manutenção, as possibilidades de redução dos custos ao 

longo do tempo advindas do conhecimento adquirido devem ser consideradas. 

Comparando os resultados dos estudos de casos da revisão bibliográfica, a 

diferença de 48% entre a lavra por britagem móvel em relação à lavra 

convencional por caminhões obtidas com os valores reais, se encontra dentro da 

faixa dos casos estudados que estão entre 38% a 64%, e  próximo dos resultados 

dos casos 1 e 2 com 50% e 49% respectivamente. 

 A operacionalização da lavra por britagem móvel, que contempla a 

escavação, alimentação e deslocamentos foi viabilizada.  Os 14% de aumento de 

produtividade obtidos na média real em relação ao calculado no projeto embasam 

esta conclusão. 

O método de lavra por britagem móvel requer planejamentos de produção e 

operacional detalhados, os avanços de lavra e manobras devem ser planejados 

antecipadamente, a logística de movimentação de correias transportadoras devem 

ser adequadas ao avanço da britagem para que não se tenha paradas longas para 

ajustar o planejamento. Em síntese, conclui-se que para que haja continuidade de 
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produção se faz necessário um bom planejamento de lavra associado a uma 

assertiva operação. 

Não se deve concluir que os métodos de lavra convencional por caminhões 

e lavra por correias transportadoras devam ser substituídos pela britagem móvel. 

Cada método tem suas particularidades, o planejamento de mina e a operação de 

produção necessitam buscar um ponto ótimo de aplicação dos métodos visando os 

melhores resultados econômico e de produção. 

Como conclusão final pode-se afirmar que a viabilização técnica e 

econômica da britagem móvel “in pit” auto propelida para minério de ferro foram 

alcançadas, gerando uma nova metodologia para a lavra contínua nas minas. 

 
 

7 Sugestões para estudos futuros 

Estudar a aplicação do método para a lavra de materiais estéreis nas minas 

a céu aberto. 

Estudar as variações de sensibilidade dos métodos evidenciados neste 

trabalho com o objetivo de encontrar o ponto ótimo de aplicação técnico e 

econômico como uma solução de mineração. 

Estudar a viabilidade técnica e econômica da aplicação dos equipamentos 

“bucket wheel excavator” para a lavra contínua de minério de ferro. 

Estudar a substituição das escavadeiras hidráulicas no método de lavra por 

britagem móvel, com o objetivo de elevar a altura de banco acima de 12 metros. 

Estudar melhorias nos equipamentos e processos no método de lavra por 

correias transportadoras com o uso de carregadeiras pneumáticas visando a 

competitividade com o método de britagem móvel. 

Estudar a viabilidade da aplicação do desmonte por explosivos em conjunto 

com a escavação visando o aumento de produtividade das escavadeiras e 

redução dos retidos em 150 mm no método de lavra por britagem móvel. 
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