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RESUMO 

 

O avanço da tecnologia da informação e da aplicação de computadores na 

indústria de mineração permitiu a automatização de várias atividades da cadeia de 

valor mineral (CVM). As atividades da cadeia de valor mineral podem ser divididas 

em atividades de suporte e em atividades primárias.  

Os sistemas ERP (Enterprise and Resource Planning) têm fornecido por 

muitos anos a plataforma para a integração eficiente das atividades de suporte da 

mineração. No entanto, apesar dos avanços obtidos com a aplicação dos 

computadores em nichos técnicos específicos, não se conseguiu até o presente 

momento, integrar efetivamente as atividades primárias da cadeia de valor mineral. 

As principais razões para isto, são tanto as incertezas existentes no processo 

produtivo, que diferentemente de outros setores industriais são intrínsecas ao 

negócio da mineração, quanto as dificuldades para se medir e gerenciar 

convenientemente os indicadores chave de desempenho (KPIs-Key Performance 

Indicators), relevantes à cadeia de valor mineral.  

A medição e controle dos KPIs é fundamental para a quantificação dos 

eventuais benefícios da aplicação de tecnologia e do potencial de retorno do 

investimento em recursos humanos e financeiros, necessários à integração das 

atividades primárias da cadeia de valor mineral. Esta tese não se propõe a integrar a 

cadeia de valor mineral, mas a demonstrar como a integração da atividade 

geotécnica da CVM gera benefícios tangíveis, que permitem antever os benefícios 

de sua completa integração e assim a tese avança a um ponto do controle 

geotécnico que é o monitoramento da estabilidade de taludes em minas em 

operação, para demonstrar que a aplicação de metodologias de monitoramento e 

controle adequadas, impactam positivamente nos KPIs e consequentemente nas 

atividades da cadeia de valor mineral, relacionadas a eles.  

O objetivo desta tese é também o de comprovar a importância do 

monitoramento eficaz dos KPIs para a integração das atividades geotécnicas da 

cadeia de valor mineral exemplificando seu impacto na eficiência, qualidade e 

economicidade dos processos  envolvidos e assim, comprovar a eficaz possibilidade 

de integração desta atividades da cadeia de valor mineral e a possibilidade de 

extrapolação da integração para o restante da mesma. Neste sentido o trabalho 



 

desenvolve-se primeiramente no intuito de determinar os principais KPIs controlados 

em algumas das mais importantes empresas de mineração brasileiras. Pela correta 

identificação das métricas e do contexto gerencial em que estes estão inseridos é 

possível demonstrar  a importância e o impacto de seu mapeamento e medição para 

a gestão efetiva do negócio da mineração.  

Uma nova tecnologia de monitoramento de taludes que faz uso de 

equipamentos de radar imageadores é apresentada e explicada, assim como vários 

exemplos de sua utilização ao redor do mundo são descritos, ressaltando-se os 

resultados obtidos e sua influência na medição e gerenciamento dos KPIs 

envolvidos. Finalmente, uma nova metodologia escalonada e com pontos de decisão 

é proposta para a integração da cadeia de valor mineral e aplicada a dois projetos 

desenvolvidos pelo autor, que são apresentados e discutidos para demonstrar e 

comprovar os benefícios econômicos advindos de sua aplicação. Para esses 

projetos, o autor planejou e executou a coleta de dados, procedeu a suas análises, 

avaliou seus impactos econômicos e comprovou a relevância do estudo realizado. 

 

Palavras Chave: talude, radar, geotecnia, monitoramento, indicadores chave de 

desempenho, cadeia de valor mineral. 



 

ABSTRACT 

 

The advance of information technology and computer application to the mining 

industry has allowed the automation of several activities of the mineral value chain 

(MVC). The activities of the mineral value chain can be divided in support and 

primarily activities.  

ERP (Enterprise and Resource Planning) systems  have provided, for many 

years, the platform for the efficient integration of the support activities in mining. 

Despite all the advance gathered with the application of computers to specific 

technical niches, the effective integration of the primarily activities of the mineral 

value chain has not been obtained to date. The main reasons for this fact are the 

uncertainties existent in the production process that differently from other industrial 

sectors, are intrinsic to the mining business, as well as the difficulties to measure and 

manage the  key performance indicators (KPIs) that are relevant to the mineral value 

chain.  

The measurement and control of KPIs is fundamental for quantifying the 

eventual benefits of the application of technology and the potential for the return of 

the investments in human and financial resources, needed to integrate the primarily 

activities of the mineral value chain. This thesis is not aimed at integrating the 

mineral value chain, but to demonstrate how the integration of the geotechnical 

activity of the MVC generates tangible benefits that allow foreseeing the benefits of 

its complete integration, so this thesis reaches a point of the geotechnical control that 

is the slope stability monitoring of operational mines, in order to demonstrate that the 

application of adequate methodologies of monitoring and control, impact positively on 

the KPIs and consequently on the activities of the mineral value chain related to 

them. 

The objective of this thesis is also to prove the importance of the effective 

monitoring of KPIs for the integration of the geotechnical activities of the mineral 

value chain and its impact in the efficiency, quality and economics of the processes 

involved, in order to prove the effective possibility of the integration of this activity of 

the mineral value chain thus demonstrating the possibility to extrapolate the 

integration results to the remaining chain inter-activities. In this sense, the work is 

developed primarily with the aim of determining the main KPIs that are controlled in 



 

some of the most important Brazilian mining companies. Through the correct 

identification of the metrics and management context in which they are inserted, it is 

possible to demonstrate the importance and impact of their mapping and 

measurement for the effective management of the mining business.  

A new technology for slope monitoring that uses imaging radar equipment is 

presented and explained as well as several examples of its utilization around the 

world are described, emphasizing the results obtained and their influence for the 

measurement and management of the involved KPIs. Finally, a new staggered 

methodology, with decision points is proposed for the integration of the mineral value 

chain and applied to two projects developed by the author, which are presented and 

discussed in order to demonstrate and to prove the economic benefits obtained from 

its application. For these projects, the author planned and executed the data 

collection, data analysis, economic assessment and proved the relevance of the work 

performed. 

 

 

Keywords: slope , radar, geotechnics, monitoring, key performance indicators, 

mineral value chain. 
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1 Introdução 

 

 

As primeiras iniciativas globais para a utilização de sistemas de Planejamento 

de Recursos Empresariais (ERP) na mineração ocorreram no início dos anos 90 

(SACHS, 2009). Como em muitos outros segmentos industriais, sistemas legados, 

customizados aos requerimentos específicos  das empresas que os desenvolveram, 

focaram principalmente as áreas de  controle de estoque, manutenção, 

administração, finanças e recursos humanos. Muitos desses sistemas já 

apresentavam à época, alto grau de obsolescência.  

Paralelamente à diversificação de recursos computacionais ocorreu a 

proliferação de ferramentas de desenvolvimento de sistemas e profissionais aptos a 

utilizar os mesmos. Este segundo fenômeno permitiu que empresas de mineração e 

software desenvolvessem e aprimorassem sistemas técnicos especializados para 

diferentes atividades correlatas à exploração mineral, estimativa de recursos 

geológicos, cálculo de reservas minerais, planejamento de lavra e produção de 

mina. Estes sistemas incluíam modelagem de jazidas minerais, sistemas de 

modelagem geotécnica, definição de cavas matemáticas, projeto e planejamento de 

minas, sistemas de controle de equipamentos de mina, sistemas de controle de 

processos dentre outras aplicações especializadas. 

É correto afirmar que os sistemas ERP cumpriram as funções propostas no 

que tange às necessidades da região de suporte da cadeia de valor mineral, 

bastando para isso observar o grande automatismo dos procedimentos de controle 

de estoques, administrativos, financeiros, de manutenção e de recursos humanos, 

hoje realizados com o auxílio destes sistemas (NADER ET AL, 2011). 

Pode-se afirmar que os sistemas ERP não foram projetados para atender as 

atividades primárias da cadeia de valor mineral e assim não conseguiram atender às 

necessidades de integração da produção. Dentre os principais motivos relacionados 

a este fato, destacam-se a complexidade dos tipos de dados existentes, os 

diferentes horizontes de tempo requeridos para os vários processos e notadamente, 

a incerteza geológica, que é um fator diferencial e inerente à indústria mineral. Tais 

fatos mostram a importância da integração da cadeia de valor mineral para o setor 

da mineração e a necessidade de comunicação técnica adequada entre as áreas 

envolvidas.  Porém, se por um lado existe o potencial factível de se integrar as 
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atividades primárias da cadeia de valor, por outro existe uma grande necessidade de 

se desenvolver mecanismos que permitam quantificar e qualificar os benefícios 

advindos desta integração.  

Para que seja possível quantificar e qualificar os benefícios advindos da 

integração da cadeia de valor mineral é necessário que sejam identificados os KPIs 

(indicadores chave de desempenho) relacionados às atividades que a compõe. 

Estes devem ser mapeados, medidos e gerenciados ao longo do processo produtivo 

fornecendo dados que possam ser comparados em situações e tempos diferentes. 

Desta forma, a análise dos benefícios da integração das atividades poderia ser 

quantificada numericamente. Por consequente, seria possível subsidiar as tomadas 

de decisão relativas aos investimentos necessários, através da conveniente análise 

do retorno proveniente destes mesmos investimentos. 

Neste trabalho apresenta-se um levantamento de campo realizado junto a 

algumas das mais importantes empresas de mineração brasileiras, para a definição 

de KPIs estratégicos nas atividades de planejamento de lavra e operação de mina. A 

correta medição dos KPIs  deve fornecer elementos que permitam determinar o 

comportamento dos vários processos envolvidos e através de uma operação 

gerencial correta, possibilitar melhorias de desempenho e segurança das atividades 

e consequentemente, ganhos monetários para os empreendimentos. Para confirmar 

tal fato, são apresentados alguns estudos realizados em empresas internacionais, 

para controle geotécnico, onde são descritas as aplicações, principais resultados e 

impactos na medição e gerenciamento dos KPIs envolvidos. Pode-se assim analisar 

a influência da aplicação de tecnologia de ponta na medição e gerenciamento dos 

principais KPIs envolvidos e suas consequências para as empresas de mineração. 

Para corroborar as conclusões, são apresentados dois projetos, sendo o 

primeiro para implantação do sistema de radar nas minas de ferro de Carajás, da 

empresa Vale e o segundo para a gestão aprimorada dos ângulos de taludes 

operacionais em lavra a céu aberto do projeto da Centaurus Metals no interior de 

Minas Gerais. Estas análises objetivaram demonstrar o benefício econômico da 

aplicação da alta tecnologia de monitoramento de taludes por radar, visando a 

continuidade das operações em áreas sob suspeita de colapso ou deslizamento, 

com a segurança de não se incorrer em riscos pessoais e patrimoniais nas 

operações de mineração e também em situações que apresentem possibilidade  de 

aprimoramento dos ângulos de taludes operacionais de minas, através do 
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monitoramento continuo das faces de lavra. Para esses projetos, o autor planejou e 

executou a coleta de dados, procedeu sua análise, avaliou o seu impacto econômico 

e comprovou a relevância do estudo. 

Como os o controle geotécnico em empreendimentos minerais sabidamente 

necessitam de capital vultoso em nível de investimento e carregam custos 

operacionais muito elevados, em termos absolutos, quaisquer ganhos de 

desempenho, produtividade e eficácia nos processos da cadeia de valor mineral, por 

menor que sejam, têm o potencial de produzir benefícios para as empresas e 

consequentemente para os governos e comunidades. Os benefícios mencionados 

estão relacionados, como já demonstrado e adicionalmente, ao aumento da 

segurança pessoal e patrimonial, economias de insumos e recursos financeiros, 

ganhos de capital, aumento de arrecadação tributária e redução de emissões ao 

meio ambiente, sendo tema altamente relevante, tanto no aspecto científico e 

tecnológico, quanto no aspecto do desenvolvimento humano e social. 

 

 

1.1.1  Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo principal desta pesquisa é: 

 

Comprovar a importância do monitoramento eficaz dos KPIs para a integração 

das atividades geotécnicas da cadeia de valor mineral exemplificando seu impacto 

na eficiência, qualidade e economicidade dos processos  envolvidos e assim, 

comprovar a eficaz possibilidade de integração da atividade geotécnica da cadeia de 

valor mineral e assim, demonstrar a possibilidade de extrapolação da integração 

para o restante da mesma através da aplicação de metodologia adequada 

desenvolvida pelo autor. 

 

Este objetivo principal pode ser decomposto nos seguintes itens: 

 

 Demonstrar a viabilidade de monitoramento e gerenciamento de KPIs 

relacionados aos procedimentos e atividade de controle geotécnico utilizando 

uma técnica de imageamento por radar; 
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 Comprovar a importância dos KPIs como fatores de integração da atividade 

geotécnica da cadeia de valor mineral; 

 Avaliar o impacto do uso da  alta tecnologia do radar SSR na integração das 

etapas que compõem atividade geotécnica e da utilização de uma 

metodologia adequada, desenvolvida pelo autor, para a análise, 

desenvolvimento e decisão para projetos de integração da cadeia de valor 

mineral;  

 Estudar a importância da integração de atividades de controle geotécnico 

através de um sistema de monitoramento de taludes utilizando sistema de 

radar; 

 Demonstrar os benefícios econômicos obtidos através de melhorias nas 

condições de tomadas de decisões gerenciais, operacionais e de projeto de 

minas; 

 Demonstrar a possibilidade de aumento do desempenho total da mina; 

 Demonstrar a possibilidade de melhorias na segurança e confiança 

operacional. 

 

Para a determinação da aderência de cada objetivo aos resultados obtidos, o 

autor desenvolveu dois projetos, o primeiro para a implantação do sistema de radar 

nas minas de ferro de Carajás, da empresa Vale, e o segundo para a gestão 

aprimorada dos ângulos de taludes operacionais em lavra a céu aberto do projeto da 

Centaurus Metals no interior de Minas Gerais, em ambos os casos, desde a coleta e  

preparação dos dados e análise de resultados, até a apresentação das conclusões.  

 

 

1.1.2  Justificativa 

 

As primeiras iniciativas globais para implantar o Planejamento de Recursos 

Empresariais (ERP) na mineração apareceram no começo dos anos 90, muitas 

vezes para substituição de sistemas legados, dedicados principalmente a aplicações 

como manutenção, finanças e recursos humanos.  Na maioria das vezes esses 

sistemas antiquados e baseados no uso de computadores de grande porte, 
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comumente chamados de “mainframes”, eram desenvolvidos pelas próprias 

empresas de mineração, ou por seus fornecedores, com a intenção de atender às 

suas exigências e peculiaridades, gerando ferramentas customizadas aos seus 

requisitos operacionais e aos seus formatos de dados e documentos. Por outro lado, 

companhias mais avançadas e com maiores recursos financeiros e humanos, 

desenvolveram, paralelamente, potentes aplicativos técnicos para suas diferentes 

atividades de planejamento e produção, ou então adquiriram estes sistemas de 

fornecedores especializados em nichos específicos da cadeia de valor mineral. Isto 

incluía modelos de exploração e modelagem geológica, projeto (design) de mina, 

sistemas de organização, ferramentas de otimização de cava, sistemas de 

gerenciamento de frota, sistemas de supervisão e controle da planta e dos 

processos de beneficiamento mineral, além de vários outros aplicativos técnicos de 

importância temporal e circunstancial para as empresas. 

 Em geral, os sistemas técnicos desenvolvidos por fornecedores 

especializados em nichos específicos de aplicação, evoluíram substancialmente em 

um curto espaço de tempo, fornecendo assim, uma contribuição fundamental para o 

aumento da eficiência de várias operações na mineração. Entretanto, a maioria dos 

sistemas legados tiveram suas vidas abreviadas pelo “bug” do milênio e foram 

substituídos, no final da década de 1990, pelos sistemas comerciais ERP, que 

prometiam não só executar o conjunto de funcionalidades requeridas pelas 

empresas, mas também, um alto grau de integração funcional entre os seus 

componentes. 

 Em um fenômeno paralelo, a popularização dos computadores pessoais criou 

a oportunidade para que os profissionais executassem um grande número de 

aplicações técnicas de planejamento dentro das mineradoras. Esta popularização e 

diversificação de aplicativos especializados fizeram com que as empresas se 

deparassem, dentro de suas organizações, com uma ampla variedade de bons 

sistemas aplicativos, importantes e até fundamentais, porém, isolados e desprovidos 

da necessária formalidade documental e conveniente capacidade de integração. Tal 

fato gerava problemas como a dificuldade de manutenção dos mesmos, de 

comunicação com outros sistemas da empresa, inconsistência e redundância de 

dados e consequentemente, problemas de confiabilidade com reflexo nas 

informações geradas. Estes fatos, presentes há várias décadas, têm obrigado a 

indústria mineral a lidar com um ambiente múltiplo de sistemas computacionais e, 
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embora a maioria das empresas esteja apta a gerenciar sua própria  rede de 

informações, estes mesmos empreendimentos não se beneficiam completamente da 

integração total de seus vários sistemas, o que resulta logicamente, em um controle 

inadequado de suas cadeias de valor. 

 É seguro afirmar que os objetivos, resultados e benefícios esperados e 

obtidos pela implantação dos sistemas padrões ERP nesta indústria têm sido 

satisfatórios somente para as áreas de suporte da cadeia de valor mineral, tais como 

finanças, distribuição, manutenção e recursos humanos, mas não têm sido 

plenamente ativos e satisfatórios para os setores de operação e produção. Isto 

significa que existe um potencial para intensificar o desempenho técnico e 

econômico das empresas de mineração através da integração dos setores descritos 

acima, assim como, para obtenção de informação mais completa, proveniente da 

análise conjunta dos dados em tempo adequado. Desta forma, os principais desafios 

para uma integração total da cadeia de valor de uma mina estão relacionados às 

incertezas presentes na indústria mineral, à complexidade dos tipos de dados 

encontrados na mesma, as variáveis do tempo requerido para processos diferentes 

e consequentemente, a medição eficaz e o gerenciamento correto dos KPIs 

presentes. Comprovando as idéias apresentadas, em pesquisa realizada e utilizada 

nesta tese, junto às maiores empresas de mineração do Brasil, evidenciou-se a 

dificuldade de obterem-se os benefícios típicos da implantação dos sistemas ERP na 

indústria mineral (NADER ET AL, 2011).  

O esforço financeiro e humano necessário para a integração da cadeia de 

valor mineral em si, deve prescindir necessariamente, de um perfeito entendimento 

quanto aos possíveis benefícios tangíveis e mensuráveis resultantes de sua 

implantação, para que a conveniente análise dos investimentos e de seu retorno 

seja plenamente entendida. É importante frisar que tal entendimento somente é 

possível através da correta identificação, mapeamento, medição e gerenciamento 

dos KPIs envolvidos no processo, pois é através deles que a quantificação dos 

impactos positivos ou não, podem ser convenientemente mensurados. 

 Os requisitos básicos para o entendimento global da eficiência do processo 

de produção mineral podem ser alcançados pelo uso de alta tecnologia para a 

identificação e gerenciamento dos principais KPIs presentes na cadeia de valor 

mineral. Por consequência pressupõe-se a facilitação na integração das atividades 

de uma mina e a gestão aprimorada das mesmas, assim como a obtenção de 



32 
 

 

retroalimentação dos resultados obtidos com a integração, o que trará para a 

mineração benefícios equivalentes aos dos mais avançados setores automatizados 

da indústria manufatureira, que possui grande facilidade de reconciliação da 

produção com o planejamento (PORTER E MILLAR, 1985). 

O objetivo desta tese pode ser enunciado como sendo a demonstração da 

importância do monitoramento eficaz dos KPIs para a integração da cadeia de valor 

mineral e seu impacto na eficiência, qualidade e economicidade dos processos  

envolvidos. Esta demonstração é feita através da aplicação de equipamento de 

radar para monitoramento geotécnico e avaliação de seus resultados, para se 

compreender o efeito da aplicação de alta tecnologia, no comportamento dos KPIs é  

crucial no processo produtivo de uma mina. A solução apresentada para o problema 

da integração da cadeia mineral pressupõe uma adequada compreensão destes e 

dos benefícios possíveis de serem atingidos através da adequada identificação, 

análise, monitoramento e controle dos KPIs. Neste sentido são detalhadas as tarefas 

e procedimentos que compõem as operações de monitoramento geotécnico e com 

isso pretende-se demonstrar a viabilidade do uso de sistemas imageadores como 

elementos de integração da cadeia de valor. 

 

 

1.1.3  Benefícios gerados pela identificação e análise dos KPIs 

 

Na mineração existem diferentes sistemas que atendem satisfatoriamente 

áreas específicas das empresas. O uso desses sistemas fornece de forma 

individual, vários benefícios para os setores em que são empregados. Por exemplo, 

a implantação de sistemas alternativos de modelagem geológica, design de mina e 

produção, durante o planejamento de curto prazo, pode reduzir o custo total de lavra 

e aumentar o desempenho global da mina em resposta às diversas incertezas 

econômicas, geológicas e geotécnicas existentes (PASSOS ET AL, 2010). No 

entanto, as informações provenientes da utilização destes sistemas, se não forem 

integradas ao longo da cadeia de valor - como não o são na maioria das vezes - 

gera um benefício apenas local para o processo como um todo. Em relação aos 

setores administrativos, o uso dos sistemas ERP fornece melhorias na 

produtividade, cria uma única e consistente base de dados, reduz erros, elimina ou 

reduz a realimentação de dados, proporciona a redução do ciclo de finanças e gera 
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melhorias na cooperação dentro dos departamentos além de um acesso fácil e 

imediato à informação. 

Adicionalmente, segundo Bazante (2005), a grande quantidade de informações 

envolvidas na tomada de decisão, oriundas de diversas fontes e apresentadas sob 

varias naturezas, relacionam-se, por exemplo, com o planejamento de curto e longo 

prazo, elementos operacionais, parâmetros de qualidade, etc. Tais informações 

surgem de diversos dados que contém imprecisões e por isso proporcionam uma 

delicada propagação de erros, surgindo assim, uma relação cada vez mais 

intrincada com o aumento do número de variáveis envolvidas. Dessa forma, é um 

enorme desafio visualizar e resolver problemas no menor tempo e com a maior 

abrangência possível. Para tanto, se faz necessário o uso das informações 

fornecidas pelos KPIs, visando à identificação dos pontos críticos dentro das 

empresas, para que assim, o processo possa ser modificado e, consequentemente, 

melhorado.  

A identificação dos KPIs deve ser incentivada na indústria de mineração, 

visando à otimização do processo de integração da cadeia de valor mineral. Através 

da análise dos dados provenientes dos KPIs será possível quantificar o nível de 

integração alcançado nas determinadas etapas do processo de produção do 

minério, avaliando e propondo soluções específicas para os pontos onde não existe 

uma integração adequada. Esta retroalimentação permitirá aos administradores 

reduzir os riscos inerentes à mineração, maximizar o aproveitamento da jazida e o 

retorno financeiro do negócio (PASSOS ET AL, 2010).  

 

 

1.1.4  Solução apresentada 

 

Este trabalho se inicia pela definição, detalhamento e discussão dos KPIs 

relacionados ao planejamento e operação de lavra e controle geotécnico e ilustra 

através de exemplos de aplicação, a forma de gerenciá-los e integrá-los, através da 

utilização de sistemas de imageamento, quantificando-se os benefícios econômicos 

de sua aplicação. As atividades da cadeia de valor mineral, como por exemplo a 

atividade de controle geotécnico, são compostas de tarefas e procedimentos e 

constituem uma porção fundamental do processo produtivo e para os quais, utilizam-
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se vários instrumentos, equipamentos de medição e controle, além de sistemas 

técnicos informatizados específicos, que normalmente funcionam de forma isolada, 

apenas trocando dados e informações periódicas entre si, sem o acompanhamento 

das atividades em tempo real. Adicionalmente à identificação dos KPIs é 

fundamental medi-los convenientemente e gerenciá-los, para que através do seu 

controle, os processos envolvidos possam dar melhores resultados em cada etapa 

da cadeia de valor mineral.  

A definição, mensuração e gerenciamento eficaz dos KPIs permitirá que as 

empresas de mineração possam estabelecer objetivos claros quanto às metas de 

melhorias em seus processos e rastrear seus resultados de forma clara e 

sistemática, utilizando-se de tecnologia para a medição e acompanhamento destes 

KPIs ao longo do processo. A melhoria dos KPIs está diretamente relacionada à 

melhorias no processo produtivo. Tal fato proporcionará aumento na produtividade 

do trabalho, decréscimo do custo de produção, vigilância mais eficiente nas funções 

de produção, melhorias na segurança e confiança operacional, eficiência dos 

equipamentos, condições racionais e temporais de decisões gerenciais. (AZEVEDO, 

2007).  

Neste trabalho, detalham-se vários casos de aplicação de um sistema de 

monitoramento de taludes por radar, sistema este que permite exercer um 

acompanhamento extremamente eficaz sobre deslocamentos sub milimétricos dos 

taludes, tanto no sentido da face livre, quanto no sentido interno ao maciço rochoso. 

Esta verificação, feita em tempo continuo, permite monitorar os níveis e velocidade 

das deformações e também desenvolver um sistema de identificação e aviso de 

anomalias ou eventos de ruptura do talude. Os exemplos de aplicação desta 

tecnologia que são apresentados e os projetos desenvolvidos para a implantação do 

sistema de radar nas minas de ferro de Carajás, da empresa Vale e para a gestão 

aprimorada dos ângulos de taludes operacionais em lavra a céu aberto do projeto da 

Centaurus Metals no interior de Minas Gerais, permitem comprovar que o seu uso 

influi positivamente na integração, medição e controle dos parâmetros envolvidos e 

no gerenciamento eficaz dos KPIs relacionados, contribuindo para os objetivos de 

aumento da produtividade e ganhos econômicos desejados. 
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2 Revisão bibliográfica 

  

 

Nesta etapa do trabalho pretende-se estudar e revisar os principais pontos 

pertinentes ao objetivo almejado. Para tanto, buscam-se na literatura corrente, textos 

científicos que forneçam uma base técnica sólida para o desenvolvimento do 

restante do projeto. Com este intuito, os sistemas ERP, os indicadores chave de 

desempenho, instrumentos tradicionais utilizados no monitoramento geotécnico, o 

sistema de monitoramento de taludes por radar e seus fundamentos teóricos, serão 

abordados no texto.  

Deve-se primordialmente, definir a relação entre os sistemas métricos de 

controle (KPIs) com os sistemas de gerenciamento existentes. Estes temas são de 

grande importância para o desenvolvimento deste trabalho, correspondendo a 

pontos cruciais para os estudos apresentados e para a medição e controle dos 

parâmetros envolvidos. São descritas as principais características dos sistemas, 

indicadores e tecnologias relevantes, fornecendo assim, uma base sólida de 

conhecimento acerca do assunto, conjuntamente com uma explicação das principais 

características da indústria mineral, de fundamental relevância ao tema desta tese.  

 

 

2.1  Características da indústria mineral 

 

A mineração é parte do chamado processo industrial, que engloba metade 

dos fabricantes manufatureiros de todo o mundo (PTAK E SCHRAGEINHEINM, 

2000). A fim de obter o melhor retorno sobre os ativos e os mais baixos custos de 

produção (considerando-se que a mineração é um ramo de capital intensivo), os 

equipamentos e plantas das minas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Portanto, o principal foco para qualquer sistema ERP neste tipo de indústria deve ser 

o funcionamento constante da planta e de seus equipamentos pesados, seguido por 

um gerenciamento efetivo da capacidade e da manutenção. Excluir o tempo ocioso 

através de uma organização detalhada da produção e cancelar inesperadas falhas 

nos equipamentos organizando manutenções preventivas e tarefas de manutenção 

previsíveis são aspectos cruciais para o desempenho da indústria mineral, que 

certamente reforçaram o apelo por soluções ERP na mineração. 
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Hartman e Mutmansky (2002) afirmam que a sequência de atividades nas 

operações de mineração moderna é sumarizada em: prospecção, exploração, 

desenvolvimento, explotação e recuperação.  Segundo Azevedo (2007) a indústria 

da mineração pode ser dividida em pesquisa, modelagem geológica, planejamento 

de lavra, operação de lavra, transporte e estocagem de minério e estéril, tratamento 

do minério, distribuição dos produtos e recuperação ambiental da área degradada. 

A pesquisa mineral corresponde  ao conjunto de atividades para avaliação de 

um prospecto geológico com o intuito determinar o seu tamanho, forma, teor e por 

conseguinte, o seu potencial econômico (HARTMAN E MUTMANSKY, 2002). Com 

base nas informações obtidas pela pesquisa, faz-se a modelagem geológica dos 

depósitos minerais identificados. A viabilidade operacional é determinada 

usualmente através da avaliação do limite final de cava e a sequência de explotação 

dos blocos econômicos de lavra. Os procedimentos, com rigor quantitativo, para 

realização dessas análises são relativamente recentes e fazem uso intensivo de 

recursos matemático-computacionais. Hustrulid e Kuchta (2006) listam uma serie de 

elementos que devem ser analisados antes que o projeto em análise tenha 

prosseguimento e os compromissos financeiros sejam mais rigorosos.  

Em um último momento, o prospecto em estudo deve ser efetivamente 

lavrado a fim de que o investimento feito possa ser recuperado. Neste momento todo 

o conhecimento adquirido é utilizado para a realização da operação de lavra e 

beneficiamento mineral. Uma vez que a pesquisa mineral é limitada a um conjunto 

esparso e pequeno de dados (devido a limitações econômicas), os dados obtidos 

durante a lavra e o beneficiamento podem - e devem - ser utilizados para a 

atualização do modelo geológico e dos estudos de lavra já mencionados. 

Uma importante característica da indústria mineral é o fato de que a principal 

matéria prima, o minério, é originada de uma jazida mineral. Apesar do 

desenvolvimento e da alta tecnologia aplicada na modelagem geológica e nos 

sistemas geoestatísticos, os parâmetros utilizados na estimativa da qualidade do 

minério (como teores, mineralogia e granulometria) sempre apresentarão certo nível 

de incerteza em seus valores, sendo melhor conhecidos somente durante a 

operação da mina. É importante observar também, que nenhum outro material 

utilizado no processo, que não o minério, contribui para aumentar o volume ou 

tonelagem produzida (SACHS, 2009), a não ser que eles sejam utilizados apenas 
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como meios de obter variedades de produtos ou concentrados de acordo com as 

especificações do cliente final. 

Os aspectos descritos desafiam a aplicação dos sistemas ERP na indústria 

mineral, pois a maioria dos requerimentos de planejamento e produção não é 

atendida. Como os sistemas ERP podem ser considerados uma evolução dos 

sistemas MRP e MRP II (HICKS E STECKE, 1995; LANGENWALTER, 2000; PTAK 

E SCHRAGENHEINM, 2000; LAURINDO E PESSOA, 2001), com uma forte ênfase 

no planejamento , organização e execução das etapas produtivas, a expectativa 

natural do usuário final da indústria mineral seria replicar estas funcionalidades no 

gerenciamento da cadeia de valor da mina. Entretanto, os sistemas ERP tradicionais 

têm falhado em fornecer tais funcionalidades para a indústria mineral (NADER ET 

AL, 2011).  

Visando uma melhor compreensão da dimensão do problema, é importante 

um completo entendimento sobre os sistemas de gerenciamento das etapas que 

compõem a cadeia de valor mineral. Com esse intuito são apresentados os aspectos 

gerais acerca dos pontos abordados nesta tese. 

 

2.2  A cadeia de valor 

 

Um importante conceito a se destacar para o desenvolvimento do restante do 

trabalho é o de cadeia de valor de uma empresa ou ramo de atividade, e mais 

especificamente, o de cadeia de valor mineral. Apesar destes dois termos estarem 

intrinsecamente ligados, existem diferenças fundamentais entre ambos devido às 

características peculiares da indústria mineral, como veremos abaixo.  

Define-se a cadeia de valor de uma empresa como sua rede de atividades 

independentes, conectadas por ligações operacionais, que  existem, quando o modo 

pelo qual cada atividade é desempenhada afeta tanto os custos quanto a efetividade 

de outras, na cadeia de valor. De acordo com esta definição divide-se as atividades 

de uma empresa em dois grupos diferentes:  

 

 Atividades primárias: são aquelas envolvidas na produção ou criação 

dos produtos finais, incluindo marketing, vendas e distribuição para os 

consumidores, assim como, suporte pós venda e assistência técnica; 
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 Atividades de suporte: são aquelas que fornecem o insumo e a 

infraestrutura necessária para que as atividades primárias tenham 

lugar. Exemplos de atividades de suporte são: aquisição de 

suprimentos, desenvolvimento de tecnologia, manutenção e 

gerenciamento de RH. 

 

A cadeia de valor descreve o conjunto completo de atividades que são 

necessárias para que um serviço ou produto tenha sua concepção completa 

(KAPLINSKY E MORRIS, 2000). Esta engloba as diferentes fases de planejamento, 

produção, mobilização e atividades de suporte de um empreendimento. 

Baseando-se nas afirmações acima e analisando as características da 

indústria mineral, observa-se que a principal peculiaridade da cadeia de valor de 

uma mina (cadeia de valor mineral), quando comparada com a cadeia de valor 

genérica proposta por Porter e Millar (1985), advém do fato de que a atividade 

primária de logística “inbound” é limitada pela extração de minério, o qual representa 

a única matéria prima em uma empresa de mineração. Sendo assim, o conceito de 

cadeia de valor mineral e a diferenciação das atividades em dois grupos distintos 

(primárias e de suporte) são de suma importância para o entendimento completo 

deste trabalho. Nesta tese discute-se a integração dos modelos de gerenciamento 

de informações, provenientes dos dois tipos de atividades, e a possibilidade de 

melhoria dos processos produtivos, através da gestão eficaz dos indicadores chave 

de desempenho, para a integração da cadeia de valor mineral. 

A cadeia de valor mineral é definida em Azevedo (2007) como sendo: 

 

 A sequência de atividades de exploração e produção - pesquisa, 

extração, transporte, estocagem, transformação, venda e logística de 

entrega. Essas são as atividades que geram lucros para as empresas. 

Aqui se aplicam os sistemas de rastreamento de informações 

 Contribuição intelectual deste processo – representada pelas tomadas 

de decisões a respeito das diversas etapas sequenciais de produção. 

Aqui são aplicados os sistemas informatizados de planejamento. 
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A  cadeia de valor mineral pode ser representada pela Figura 2.1 , onde as 

varias etapas de produção e gerenciamento estão discretizadas.  

 

Figura 2.1 - Cadeia de valor mineral (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

2.2.1 Projeto de mineração 

 

Uma vez que projetos envolvem complexas relações entre clusters 

organizacionais gerenciados por poucas pessoas, o sucesso do empreendimento é 

fortemente influenciado pela perspectiva de poucos (NOORT E ADAMS, 2006). Essa 

estrutura torna difícil a criação de uma abordagem de gerenciamento consistente 

com os requisitos e restrições típicas do empreendimento mineiro. 

O projeto de um empreendimento mineiro é tradicionalmente dividido em 5 

partes, sendo essas as seguintes (NOORT E ADAMS, 2006): 

 

i. Projeto de escopo (SS – Scoping Study); 

ii. Projeto de pré-viabilidade (PFS – Pre feasibility Study); 

iii. Projeto de viabilidade (DFS – Detailed Feasibility Study); 

iv. Elaboração e construção (Design and Construction); 

v. Operação (Operations). 

 

Conforme o processo avança, pelas fases apresentadas, existe um aumento 

na necessidade de investimento de capital recompensado pela diminuição das 

incertezas de projeto, conforme demonstrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Elementos gerenciais presentes em projetos (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR).  

 

O objetivo do planejamento do empreendimento mineiro é garantir o 

compromisso dos requisitos de qualidade e quantidade do produto mineral final em 

conjunto com as restrições econômicas, tecnológicas, operacionais e ambientais 

existentes (VOSTER, 2001). 

 

Tabela 2.1 - Sequência metodológica realizada dentro do empreendimento mineiro (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 

Transformação Definição Input Output 

Localização Determinação da existência 
de um corpo mineralizado 

Ocorrência mineral com 
bom potencial 

Recurso mineral 
estimado 

Avaliação Determinação da 
viabilidade do projeto 

Mineral recurso 
estimado 

Viabilidade 
técnica/econômica 

do projeto 

Estabelecimento Execução do plano de mina Viabilidade 
técnica/econômica do 

projeto 

Recurso mineral 
exposto 

Mina Explotação do depósito 
mineral 

Recurso mineral 
exposto 

Fragmentos de 
rocha classificados 

Transporte Movimentação dos 
fragmentos de rocha in loco 

para o seu destino 

Fragmentos de rocha 
classificados 

Estoque de 
material com 
características 

adequadas 

Beneficiamento Beneficiamento do 
elemento/mineral de 

interesse 

Estoque de material 
com características 

adequadas 

Produto vendável 

Mercado Maximização do lucro Produto vendável Retorno e lucro 
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2.3  Integração da cadeia de valor mineral 

 

A cadeia de valor mineral possui características muito específicas e cabe ao 

gerenciador de projetos de mina identificar uma metodologia para descrição da 

cadeia de fornecimentos e da dinâmica do processo (STEINBERG E DE TOMI, 

2010). O problema de integração das atividades que compõem a cadeia de valor 

mineral vem ganhando grande visibilidade devido a necessidade atual de 

racionalização de recursos. O estado da arte para integração da cadeia de valor 

mineral disponível em propostas e teses, variam em forma e conteúdo mas em geral 

focam em recursos gerenciais aliados a elementos de alta tecnologia de Sistemas 

de Informação e ERPs. Essas abordagens, no entanto, omitem sistematicamente o 

tema dos Indicadores Chaves de desempenho (KPIs), fundamentais para à 

resolução conveniente deste problema de integração à luz do sistema de produção 

mineral e do ciclo de planejamento  de lavra. 

 

 

2.3.1 Sistemas de informação 

 

Sistemas de Informação (SI) são representados por um conjunto de 

disciplinas que se propõem a desenvolver, construir e usar artefatos baseados na 

tecnologia da informação (HART E GREGOR, 2007). Devido as suas aplicações 

sobre a elaboração, construção e aplicação, os sistemas de informação são capazes 

de atuar em diversos cenários de uma maneira eficiente e eficaz. Algumas dessas 

importantes implicações são apontadas na literatura como sendo: 

 

i. Sistemas de informação ajudam os gerenciadores na tomada de decisão; 

ii. Ganho de competitividade da empresa dentro do seu cenário de atuação; 

iii. Sistemas de informação possibilitam a tomada de decisões rápidas e 

consistentes; 

iv. A informação coletada permite a predição de cenários atípicos e a 

estruturação de planos de emergência. 
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Os Sistemas de Informação podem ser categorizados de acordo com o 

assunto empresarial sobre o qual ele se propõe a trabalhar. De maneira geral, os SI 

são separados nas seguintes classes (PUGALIA, 2012)1: 

 

 

Figura 2.3 - Categorias componentes dos sistemas de informação (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

O estudo dos  Sistemas de Informação dentro de um empreendimento 

industrial-financeiro é um assunto relativamente extenso. Existe uma diversidade de 

sistemas de informação sendo que estes tem por característica básica a 

possibilidade de armazenar informações sobre outros sistemas, chamados de 

sistemas alvos (VERKOULEN, 1993). 

Um sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que 

coletam, processam, armazenam, enviam e distribuem informação com o intuito de 

fornecer uma ferramenta de tomada de decisão dentro de uma organização 

(MUGOYA, 2006). Além desses pontos, os sistemas de informação permitem que as 

decisões possam ser baseadas em análises, visualizações e resoluções de 

questões de alta complexidade. 

 

2.3.2 Sistemas ERP 
 

Davenport (1998) descreveu os sistemas ERP como promissores pacotes 

comerciais para integração perfeita de todas as informações que fluem dentro de 

uma companhia (finanças e contabilidade, recursos humanos, cadeia de valor e 

                                            
1
 PUGALIA, R. ISCA Notes 2012. 2012. 
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clientes). O sistema impõe sua própria lógica na estratégia, organização e na cultura 

de uma empresa, elevando o nível de gerenciamento de informações a uma 

integração completa. O módulo leva a um processo genérico, mesmo quando 

processos customizados constituem uma fonte competitiva de vantagem. A base de 

dados central, no coração do sistema ERP, recebe e alimenta dados “de” e “para” 

aplicações de suporte em diversas funções e departamentos da empresa. Esta 

arquitetura única da base de dados racionaliza dramaticamente o fluxo de 

informações originadas em todo o empreendimento. 

 

 

Figura 2.4 - Elementos de instanciação dos sistemas ERP (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

Souza (2000) e Zwicker e Souza (2003) definiram ERP como sistemas de 

informações integradas, disponíveis como pacotes de softwares comerciais, com o 

propósito de auxiliar a maioria das operações de uma organização industrial. Estes 

pacotes apresentam algumas características que os diferenciam dos sistemas 

legados e de outros softwares, tais como: 

 

i. São pacotes de softwares comerciais; 

ii. Trazem modelos de processos industriais incorporados em sua estrutura; 
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iii. São sistemas de informação integrada, que utilizam uma única base de dados 

corporativa. 

iv. Fornecem um amplo escopo funcional; 

v. Requerem procedimentos de ajuste específicos para serem adequadamente 

utilizados por uma dada organização. 

 

A maioria dos pacotes ERP é separada em módulos (algumas vezes 

comercializados e implantados individualmente), sendo que, cada um deles atende 

diferentes áreas funcionais ou departamentos dentro das empresas. Estes diferentes 

módulos são integrados e trocam informações entre eles de acordo com os 

processos industriais necessários. A troca de informação é realizada em tempo real 

utilizando-se informações armazenadas em uma única base de dados, resultando no 

que é, possivelmente, o principal benefício de todo o sistema: a integração e 

disponibilidade dos dados provenientes de toda a empresa. A Figura 2.5 apresenta o 

modelo da aplicação dos sistemas ERP nas diferentes áreas funcionais de uma 

indústria. 

 

Figura 2.5 - Principais módulos ERP em uma empresa industrial convencional (Fonte: ZWICKER E SOUZA, 
2003). 

 

 O problema para a aplicação dos sistemas padrões ERP na mineração advém 

do fato de que uma porção fundamental de requisitos da indústria mineral não é 
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atualmente atendida (SACHS, 2009). Esta porção é constituída pelo ciclo de 

planejamento e pelo ciclo operacional, ambos baseados em processos intrínsecos e 

fundamentais na indústria mineral, que lidam com as incertezas incorporadas aos 

depósitos minerais. Um detalhamento sobre as etapas relacionadas aos ciclos de 

planejamento e de operação, bem como as suas inter-relações, pode ser encontrado 

no APÊNDICE A - A produção mineral e o ciclo de planejamento de lavra. Passos et 

al (2010) e Azevedo (2007) demonstram quais etapas compõem a cadeia de valor 

mineral e como elas devem estar estruturadas de maneira a permitir uma adequada 

e racional perspectiva do problema de gerenciamento e controle do empreendimento 

de mineração. As construções esquemáticas representativas da estratégia de 

interação e integração propostas pelos autores mencionados podem ser 

encontradas nos APÊNDICE B - Aplicações de sistemas ERP  à cadeia de valor 

mineral.  

 

2.3.3  Desafios para a integração da cadeia de valor mineral 

 

Uma análise detalhada da cadeia de valor mineral mostra que a incerteza 

geológica e os altos volumes de minério tipicamente explotados, são um desafio 

para o controle eficaz de situações imprevistas na operação da mina. Esta análise 

mostra ainda que, a integração da cadeia de valor mineral é necessária para permitir 

o controle e gerenciamento da produção em tempo real. 

 Em setores da indústria, como o de minério de ferro, por exemplo, vários 

produtos diferentes são gerados em diferentes faixas granulométricas e 

especificações de teores e contaminantes. Os desafios para a integração da cadeia 

de valor mineral incluem os seguintes aspectos e fatores (NADER ET AL, 2011): 

 

 Os sistemas técnicos específicos de mineração são muito centrados 

nos dados e baseados em aplicações técnicas especializadas; 

 A maioria dos sistemas técnicos específicos de mineração tem 

concepção antiga e se utilizam de código legado, desenvolvido em muitos 

casos há mais de duas décadas; 
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 A maioria dos sistemas técnicos específicos de mineração utiliza 

sistema de armazenamento de dados proprietário, que exigem transferência de 

arquivos para a comunicação com outros sistemas; 

 A dimensão dos dados é dependente da natureza da informação 

analisada, o que agrega uma natural dificuldade no estabelecimento de uma 

interface de comunicação entre os vários sistemas; por exemplo, informações 

geológicas e de mina, são normalmente tridimensionais e gráficas enquanto 

informações de custos ou de consumo de combustíveis ao longo do tempo ou 

por equipamentos ou atividades, são facilmente representadas por diagramas 

bidimensionais ou variáveis simples; 

 Não existe uma metodologia geral para avaliação e medição de 

resultados advindos da integração dos processos. 

 

Estes aspectos ilustram alguns dos desafios para se integrar a cadeia de 

valor mineral no que diz respeito aos dados e processos. Eles ainda ressaltam a 

necessidade de se desenvolver uma camada de integração aos quais os sistemas 

técnicos especializados possam ser interconectados. 

A integração da cadeia de valor mineral permitirá a identificação imediata e 

rastreamento de toda a cadeia produtiva mineral. Por consequente é possível 

consultar a qualquer momento as frentes de lavra e quais porções das mesmas 

foram lavradas para a composição de determinados lotes de minério, quais os 

custos associados a esta produção e qual a qualidade esperada. Ademais, a 

comparação dos resultados previstos com os efetivamente medidos, permitirá 

atingir-se um nível de reconciliação da produção ainda não disponível à indústria 

mineral e em tempo real. 

A reconciliação é um índice do desvio entre duas medidas de diferentes 

pontos de vista  em uma sequência de mina (adaptado de FOUET ET AL, 2009) e 

fornece o índice de aderência entre o planejado e o efetivamente realizado. Ela pode 

ser realizada pela comparação entre os valores interpolados para o modelo de 

blocos e os resultados efetivos de lavra . As indústrias de mineração utilizam esse 

índice como um indicador chave de desempenho (KPI) de suas operações, sendo 

que as variações desse indicador mostram possíveis problemas na acuraria das 

estimativas de modelo ou nos controles operacionais de produção. Sistemáticas 

variações deste índice sugerem a existência de inconsistência técnico-operacionais 
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que podem aumentar  o risco operacional. Uma vez que riscos operacionais são 

traduzidos em penalidades financeiras, pode-se pensar que a falta de controle dos 

fatores de reconciliação podem sugerir ou conduzir aos seguintes problemas: 

 

 Inviabilização de recursos e reservas quando a quantidade de estéril estimada 

para liberação de minério for maior que o benefício econômico da venda do 

mesmo; 

 Desvios de massa e teor que podem comprometer embarques de produtos;  

 Fechamento antecipado de minas; 

 Aumento dos custos operacionais devido ao aumento da relação 

estéril/minério, com o risco de demissões de funcionários; 

  Prejuízos na aplicação das medidas ambientais previstas para o fechamento 

da mina. 

 

O esforço necessário para o desenvolvimento de uma camada de integração 

apropriada e da integração da cadeia de valor mineral em si, deve prescindir 

necessariamente, de um perfeito entendimento quanto aos possíveis benefícios 

tangíveis e mensuráveis resultantes de sua implantação. Tal entendimento somente 

é possível através da correta identificação, mapeamento e medição dos KPIs 

envolvidos no processo, pois é através deles que a quantificação dos impactos 

positivos ou não podem ser convenientemente mensurada. 

 

2.3.4 Propostas de integração da cadeia de valor mineral 

 

É possível encontrar na literatura algumas propostas para a integração da 

cadeia de valor mineral. Ainda que a abordagem utilizando sistemas ERP seja a 

mais comum, pode-se verificar  a existência de outras bases metodológicas para 

este problema. Essas bases de maneira geral são conceituais e pecam na solução 

do elemento operacional uma vez que não demonstram como realizar a 

comunicação entre as etapas da cadeia de valor mineral, notadamente, as 

atividades primárias da mesma. 

Na literatura é possível encontrar diversas descrições quanto a importância da 

integração da cadeia produtiva, sendo que esta pode ser vista como atrelada à 
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cadeia de suprimento, demanda ou transformação. Neste sentido podem ser 

mencionados os trabalhos de Liao et al (2008) e Jain et al (2008) que propõem 

metodologias para integração da cadeia de demanda e suprimentos 

respectivamente. É importante ressaltar que, mesmo com o grande numero de 

estudos na área, não existe uma proposta técnico-operacional que demonstre a 

viabilidade de integração das atividades produtivas das industriais extrativas. Alguns 

trabalhos, como o realizado por Alba (2009), apresentam soluções racionais para a 

integração de atividades não-produtivas da indústria extrativa. Sendo assim, o 

problema de integração da cadeia de valor mineral, com foco nos seus elementos de 

produção, é um problema aberto que necessita ser analisado com mais detalhe. 

Steinberg e De Tomi (2010) abordaram o tema de integração da cadeia de 

valor mineral utilizando o principio de gerenciamento 6 sigmas. O trabalho é ilustrado 

com o exemplo da automatização da cadeia de suprimentos mina-usina da mina de 

Carajás. Neste episódio, diversos elementos de operação de caráter discreto foram 

substituídos por elementos de operação de caráter continuo.  

A proposta de Steinberg e De Tomi (2010) demonstrou como a substituição 

do modo de operação afeta o desempenho das operações da mina. As atividades 

que compõem as etapas produtivas podem ser entendidas como elementos da 

cadeia de valor mineral e a sua automatização implica na integração da mesma. O 

ponto de destaque que precisa ser levantado é que a proposta está centrada 

somente na dicotomia do modo de operação contínuo-discreto. Uma vez que várias 

etapas da cadeia produtiva não podem ser interpretadas segundo essa perspectiva, 

a interpretação dada é restritiva, apesar de seu grande mérito quanto à simplificação 

do enfoque da integração. Na presente tese o autor utiliza esse conceito 

simplificador para demonstrar a viabilidade da integração da cadeia de valor mineral 

através de projetos que integram as tarefas e procedimentos de uma de suas 

atividades primárias fundamentais, a saber, a atividade de controle geotécnico das 

minas. 

No trabalho de Azevedo (2007) é apresentada a estratégia de mapeamento 

de informação utilizando o método IDEF0 (Integration Definition Method 0) em um 

ambiente  de realidade virtual. Mais especificamente, o trabalho propõe uma 

estratégia mista em que as etapas de criação de valor da cadeia de valor mineral 

são compostas de múltiplos cenários IDEF0. Esta abordagem procurou a maneira 
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ótima de gerenciar as informações com o intuito de melhorar a visualização das 

informações, tornando-as precisas e suficientes para a tomada de decisão racional. 

Esta abordagem propõe uma metodologia conceitual completa para 

integração de diversas etapas da cadeia de valor mineral. O trabalho enumerou os 

diferentes procedimentos que compunham a cadeia exemplificando sua aplicação 

através de uma sequência de fluxogramas representando o modo de operação da 

mina. Na presente tese o autor utiliza os conhecimentos desenvolvidos por Azevedo 

(2007) avançando-os à projetos práticos voltados para a indústria mineral através do 

uso de radares imageadores. 

 

2.4  Indicadores chave de desempenho 

 

“Não é possível gerenciar o que você não pode controlar e você não pode controlar 

o que você não pode medir!”       Peter Drucker 

 

Medidas de performance são um princípio fundamental de gerenciamento. A 

medida de performance é importante porque ela é capaz de identificar falhas ou 

desvios entre as performances reais e desejadas (WEBER E THOMAS, 2005). As 

medidas de performance devem ser capazes assim de ajudar uma organização ou 

empresa a alinhar suas atividades diárias aos seus objetivos traçados 

(PARMENTER, 2010). 

 Segundo Parmenter (2010) existem quatro tipos de indicadores de 

performance: 

 Indicadores chave de resultado (KRI): informam como deve ser feito; 

 Indicadores de resultado (RI): informam o que foi feito; 

 Indicadores de performance (PI): indicam o que precisa ser feito; 

 Indicadores chave de desempenho (KPI): apontam o que leva a um 

aumento significativo de performance. 

 

Os KPIs, indicadores chave de desempenho, são variáveis que devem 

permitir a medição de desempenho ao longo do tempo de forma a possibilitar análise 

comparativa de melhorias na eficiência e eficácia dos processos (NADER ET AL, 

2012). Estes indicadores podem ser divididos em duas classes diferentes, KPIs 
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quantitativos e KPIs qualitativos, de acordo com o método utilizado para sua 

avaliação. 

Visando uma análise mais detalhada da influência dos KPIs na mineração é 

razoável pontuar que esta atividade é composta basicamente por seis processos 

principais que englobam toda a complexidade deste tipo de empreendimento, e nos 

quais estão distribuídos todos os outros sub processos encontrados na cadeia de 

valor mineral. Esses processos são identificados normalmente como associados as 

seguintes atividades: 

 

i. Identificação e desenvolvimento de projetos de pesquisa 

ii. Planejamento da produção 

iii. Execução da produção de lavra 

iv. Eficiência da produção 

v. Desenvolvimento de melhorias na produção 

vi. Melhoria e otimização dos projetos desenvolvidos 

 

Outra perspectiva de gerenciamento pode ser tomada sendo que nesta os 

KPI’s são relacionados com as etapas do processo produtivo do empreendimento 

mineiro. Segundo Passos et al (2010), os seguintes KPI’s fazem parte do processo 

mineiro, escalonados pela etapa produtiva: 

 

1) KPIs relacionados à pesquisa mineral: Suficiência de reserva/minério liberado, 

percentual de atendimento do plano anual de prospecção, aderência ao orçamento, 

produtividade da mão de obra total, controle de alvarás de pesquisa, aderência ao 

orçamento, eficiência geral dos equipamentos de perfuração, tonelada por metro 

perfurado e metros de sondagem perfurados (m/ano). 

2) KPIs relacionados à geologia de mina: Valores de reservas (provadas e 

prováveis), fator de reconciliação geológica de curto prazo com a de longo prazo, 

ganho real de reserva provada e ganho real de reserva provável. 

3) KPIs relacionados ao planejamento de lavra: Inclinação máxima de rampas, 

percentual de atendimento do plano estratégico mineral, resultados obtidos após 

eventuais auditorias, fator de reconciliação de lavra, aderência ao orçamento, custo 

do ROM (anterior à britagem), fator de diluição total, fator de recuperação de lavra, 

índice de aderência da lavra ao planejamento e relação estéril/minério. 
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4) KPIs relacionados à operação de lavra: Índice de utilização, indisponibilidade 

para manutenção programada, indisponibilidade para manutenção forçada, taxa de 

falha, taxa de desligamento forçado, fator de segurança, largura de rampa, 

disponibilidade física de equipamentos, índice de enchimento, distância média de 

transporte, tempo médio entre falhas, custo total de manutenção pelo ativo 

imobilizado, horas extras manutenções / total de horas de manutenção, horas de 

manutenção programada / total de horas de manutenção disponível, sobrecarga das 

atividades de manutenção, redução na emissão de CO2, aderência ao orçamento, 

produtividade da mão de obra total, custo total de manutenção pelo faturamento 

bruto, número de anomalias devido a problema de estoque, giro do estoque, custo 

por tonelada produzida, aderência ao orçamento, índice de problemas reincidentes, 

número de não conformidades de segurança, número de não conformidades de 

meio ambiente, custo da energia, custo de operação, custo de manutenção, custo 

unitário de meio ambiente, consumo de diesel por tonelada produzida, custo por 

hora por frota, taxa interna de retorno, custo total de produção mais custo de capital 

por tonelada produzida, custo por tonelada movimentada, custo de remoção de 

estéril, custo por tonelada por frota, eficiência geral dos equipamentos de perfuração 

e carregamento, rendimento por fogo, eficiência geral dos equipamentos de 

transporte, fator de carga, consumo específico de energia, índice de consumo 

interno de energia, custo do ciclo de vida de equipamentos, velocidade do 

transporte, alocação de equipamentos e índice de matacões gerados na etapa de 

desmonte. 

5) KPIs relacionados ao beneficiamento: Consumo específico por insumo, 

recuperação mássica, recuperação metalúrgica, aderência ao orçamento 

estabelecido para o setor, produtividade da mão de obra total, coeficiente de 

qualidade das matérias primas, índice de problemas reincidentes, número de não 

conformidades de segurança, número de não conformidades de meio ambiente, 

número de não conformidades de qualidade, índice de qualidade do produto, custo 

da energia, custo de operação, custo de manutenção, custo unitário de meio 

ambiente, indicador e controle de qualidade, garantia de qualidade dos produtos, 

eficiência geral dos equipamentos de britagem, produtividade dos fornos, geração de 

finos, consumo específico de energia, índice de consumo interno de energia e custo 

do ciclo de vida de equipamentos. 
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6) KPIs relacionados ao desempenho econômico do empreendimento: Valor 

presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). 

 

Observa-se que o entendimento, medição e gestão dos KPIs inerentes à 

atividade mineira são de fundamental importância para este trabalho, e mais ainda, 

para a melhoria da cadeia de valor mineral como um todo. Por isto, durante o projeto 

realizou-se uma pesquisa com empresas brasileiras visando à identificação dos 

principais KPIs do negócio mineração, sendo que seus resultados detalhados são 

apresentados no APÊNDICE C - Os Indicadores Chaves de Desempenho. 

 

2.5  Aspectos gerais sobre a teoria de estabilidade de taludes 

 

Os taludes ou encostas naturais são definidos como superfícies inclinadas de 

maciços terrosos, rochosos ou mistos (solo e rocha), originados de processos 

geológicos e geomorfológicos diversos. Podem apresentar modificações antrópicas, 

tais como cortes, desmatamentos, introdução de cargas, etc. Talude de corte é 

entendido como um talude originado de escavações antrópicas diversas. Talude 

artificial refere-se ao declive de aterros construídos a partir de materiais de 

diferentes granulometrias e origens, incluindo rejeitos industriais, urbanos ou de 

mineração. 

 

 

 

 

 

 

H – Altura do talude; 

E – Extensão do talude; 

θm - Ângulo médio do talude; 

θp  -  Ângulo parcial do talude; 

Pé do talude – Ponto mais baixo; 

Crista do talude – Ponto mais    alto; 

 

 

 Figura 2.6  - Representação genérica de um talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

H 
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Taludes de minas a céu aberto são realizados pelo corte do terreno e são 

definidos em função das orientações dos corpos mineralizados, das características 

geológicas da rocha encaixante, do tipo de equipamento e logística de transporte e 

principalmente das propriedades geomecânicas do maciço. Porém, o fator 

economicidade sempre é o mais considerado em detrimento da estabilidade, 

implicando nos dias atuais em cavas com taludes operacionais e finais cada vez 

mais altos e íngremes (SÁ, 2010).  

Com o desenvolvimento da mineração em ambientes de trabalho cada vez 

mais críticos, o emprego de atividades seguras e eficientes nas minas tornou-se 

imprescindível. Neste tipo de empreendimento uma simples falha pode causar um 

enorme prejuízo. Diante de tal fato, alguns ramos da indústria vêm estudando 

categoricamente o uso de técnicas que minimizem os riscos inerentes a uma área 

de mineração. Uma destas técnicas baseia-se no controle da segurança existente 

nos taludes de uma determinada mina através de estudos geotécnicos amparados 

por dados de radares. 

A estabilidade de talude é uma questão crítica de segurança e produção para 

minas a céu aberto, pedreiras, trabalhos de engenharia civil e similares. As falhas 

principais de parede podem ocorrer sem sinal visual, causando perda de vidas, 

danos a equipamento e uma perturbação significativa no processo de mineração, 

resultando em perdas significativas na produtividade. 

Os sinais reveladores de instabilidade de talude incluem a abertura de 

fissuras na superfície de parede e na crista, uma fissuração audível, sismicidade, 

mudanças no fluxo de água subterrânea e volume aumentado de escombros. É 

difícil interpretar estes sinais para ser capaz de distinguir entre uma deformação 

esperada de terreno recentemente escavado e eventos que levarão a uma falha 

catastrófica do talude. 

Segundo Huallanca (2004), os principais fatores que controlam a estabilidade 

de taludes nas minerações a céu aberto são: 

 

 A estrutura do maciço rochoso: litotipos presentes, rocha intacta, 

descontinuidades e zonas de cisalhamento; 

 As tensões in situ e induzidas presentes no maciço, sendo que essas 

últimas decorrem dos avanços das escavações; 
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 A resistência do maciço rochoso, no que se refere à rocha intacta e 

descontinuidades presentes; 

 As condições hidrogeológicas, ou seja, variação da linha freática, sua 

transmissividade e armazenamento, bem como o comportamento do aquífero, no 

que se refere à presença ou não de aquitardos (tipo de aquífero confinado); 

 A geometria da cava, considerando-se a inclinação dos ângulos dos 

taludes e curvaturas, principalmente as convexidades; 

 As condições sísmicas oriundas de desmontes e/ou eventos sísmicos; 

 Os fatores climáticos, ou seja, em que região a respectiva cava se 

encontra;  

 

Conforme descrito por Sá (2010), para se realizar uma análise de estabilidade 

precisa no que tange aos conceitos de segurança e economicidade de um 

empreendimento mineiro, é fundamental que sejam levantados todos os aspectos 

que estejam envolvendo um determinado problema. Deve-se assim observar e 

estudar cada parâmetro envolvido individualmente e quantificá-lo na elaboração final 

da análise de estabilidade. Por exemplo, para taludes de mineração, o ângulo final 

está diretamente relacionado com a otimização da segurança e economicidade das 

escavações, dois fatores que devem ser estudados e analisados separadamente. 

 

Figura 2.7 - Figura esquemática representando os principais fatores que controlam a estabilidade de taludes nas 
minerações a céu aberto (Fonte: HUALLANCA, 2004). 
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Existe uma série de processos que podem instabilizar taludes tais como, 

movimentos de massas, erosão, desagregação superficial, alivio de tensões. Para 

escorregamentos ou movimentos de massas, existe uma série de classificações já 

propostas. De maneira geral, as classificações modernas baseiam-se na 

combinação dos seguintes critérios básicos: 

 

 Velocidade, direção e recorrência dos deslocamentos; 

 Natureza do material instabilizado, solo, rocha, detritos, depósitos, etc; 

 Geometria das massas movimentadas; 

 Modalidade da deformação dos movimentos. 

 

 

Segundo Oliveira e Brito (1998) pode-se afirmar de forma genérica que a 

deflagração das instabilidades em taludes e encostas é controlada por uma cadeia 

de eventos, muitas vezes de caráter cíclico, que tem sua origem com a formação da 

própria rocha e toda a sua história geológica e geomorfológica subsequente, como 

movimentos tectônicos, intemperismo, erosão, ação antrópica, etc. Apesar disso, é 

quase sempre possível estabelecer um conjunto de condicionantes que atuam de 

forma mais direta e imediata na deflagração destes processos. 

Segundo Junior (2005), a análise de estabilidade envolve um conjunto de 

procedimentos visando à determinação de um índice ou de uma grandeza que 

permita quantificar o quão próximo da ruptura um determinado talude se encontra. 

Essa grandeza é formulada considerando um determinado conjunto de 

condicionantes atuantes (pressões neutras, sobrecarga, geometria, etc.) no talude. 

 A partir de 1916, motivados pelo escorregamento que ocorreu no cais de 

Stigberg, em Gotemburgo, os suecos desenvolveram métodos de análise baseados 

no conceito de equilíbrio-limite. Este método supõe a hipótese de haver equilíbrio 

numa massa de solo ou rocha, tomada como um corpo rígido-plástico, na iminência 

de entrar em um processo de escorregamento. É assumido que a superfície formada 

por esta massa obedece a um critério de ruptura, e aplica-se a esta superfície 

adotada um critério de resistência, em geral o de Mohr-Coulomb, em que a 

resistência ao cisalhamento é definida por:  
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onde 

   - resistência ao cisalhamento total do solo ou rocha; 

   (ângulo de atrito) - ângulo máximo que a força transmitida pelo corpo 

a superfície pode fazer com a normal ao plano de contato sem que ocorra 

deslizamento. O atrito entre as partículas é responsável por conferir ao material 

resistência ao cisalhamento; 

 c (coesão) – é a tração química ente as partículas que pode provocar 

uma resistência ao material independente da tensão normal atuante no plano; 

    – tensão normal ao plano de cisalhamento. 

 

 

Figura 2.8 - Representação do critério de resistência dos materiais (Fonte: COMPILADO PELO AUTOR). 

    

O critério de Mohr-Coulomb é o mais simples, conhecido e normalmente 

aplicado para solos, rochas intactas e descontinuidades planares que não 

apresentam irregularidades ou asperezas. Este critério considera que a resistência 

ao cisalhamento de solos e rochas é resultado de duas parcelas, uma representada 

pela coesão ou intercepto de coesão e a outra parcela pelo ângulo de atrito do 

material, este por sua vez depende da tensão atuante no plano em que a resistência 

ao cisalhamento ocorre. 
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 Em qualquer condição de estabilidade de taludes, é necessário distinguir dois 

tipos de força que devem se equilibrar: as forças atuantes e as forças resistentes. A 

análise de estabilidade requer o conhecimento da máxima resistência que um solo 

ou rocha, em condições bem determinadas, pode oferecer para um dado tipo de 

solicitação e a ordem de grandeza das forças atuantes. A partir desses dois 

elementos é possível avaliar o fator de segurança da obra e a eventual necessidade 

de intervenções para a correção da mesma. 

 Para a análise da estabilidade de talude por meio do fator de segurança, 

pode-se considerar as seguintes possíveis situações (JUNIOR, 2005): 

 

Tabela 2.2 - Determinação do estado de segurança do talude via quantificador (FS) (Fonte: COMPILADO PELO 
AUTOR). 

Fator de 
segurança 

Condição do talude 

FS < 1.0 
Talude instável; caso o talude venha a ser implantado nestas 

condições deverá sofrer ruptura. 

FS = 1 
Condições limite de estabilidade associada à iminência de ruptura, 
também condição adotada geralmente nos casos de retro análise. 

FS > 1.0 
Condição estável; quanto mais próximo de 1.0 for o FS, mais precária 

e frágil será a condição de estabilidade do talude. 

FS >> 1.0 
Condição estável; quanto maior for o FS, menores serão as 

possibilidades do talude vir a sofrer ruptura quando submetido a 
condições criticas. 

 

 

 Existem diversos métodos de análises de taludes descritos na literatura e 

atualmente a maioria encontra-se disponível em softwares podendo assim ser 

utilizados de maneira rápida e pratica. Esses métodos são divididos do seguinte 

modo: 

 

 Métodos probabilísticos: probabilidade de ruptura; 

 Métodos determinísticos: fator de segurança; 

 Equilíbrio limite; 

 Retro análise; 

 Métodos gráficos; 

 Análise tensão-deformação; 

 Análise limite; 
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 Análise cinemática; 

 Ábacos de estabilidade. 

 

Todas as metodologias descritas tem o caráter avaliativo e não são capazes 

de descrever a evolução temporal de um processo de falhamento. Neste contexto de 

monitoramento ou avaliação em tempo real existe a proposta do uso de 

espectrômetros na medição de dados espaciais na forma de radares em terra ou 

acoplados a aviões. 

Há vários sistemas de monitoramento de taludes empregados visando a 

compreensão acurada das características de movimento dos taludes monitorados. 

Estes sistemas incluem o uso de extensômetros e medição de distância eletrônica a 

laser, para a medição da deformação da superfície de escavação e dilatação de 

fissuras aparecendo na crista ou na face do talude. Um especialista geotécnico pode 

interpretar, então, o padrão e o histórico de movimento para melhoria da predição do 

processo de falha e para aconselhamento apropriado e estabilização tempestiva ou 

ações de gerenciamento de segurança.  

Os métodos tradicionais de monitoramento podem ser superficiais e sub 

superficiais, como apresentados na Tabela 2.3, e os principais equipamentos são 

representados por RIZZO (2007):  

 

i. Marco superficial para medida de deslocamentos superficiais;  

ii. Piezômetros para medição de pressão na água dos poros, e podem ser: tipo 

Casagrande, elétricos, hidráulicos, pneumáticos;  

iii. Medidor de nível d’água;  

iv. Placa de recalque para medida dos deslocamentos verticais do maciço;  

v. Perfilômetro para medida dos deslocamentos verticais;  

vi. Pino de recalque para avaliação de deslocamentos verticais;  

vii. Inclinômetro para medida de deslocamentos normais ao eixo do tubo guia;  

viii. Transdutores de sucção;  

ix. Células de pressão para medida de distribuição de pressão de terra; 

x. Células de carga para medida da carga aplicada. 
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Tabela 2.3 - Principais métodos de monitoramento de taludes (Fonte: RIZZO, 2007). 

Medições Instrumentos Direção de deslocamento ou deformação 

Horizontal Vertical Axial Rotacional 

Deformação 
superficial 

Métodos de superfície (EDM, 
GPS, marcos superficiais, 

fotogrametria). 
x x x   

Medidores de fratura x x x   

Tiltímetros       x 

Medidores de deformação 
vertical do tipo multipoint 

liquid level 
x x x   

Deformação Sub- 
superficial 

Inclinômetro x x x x 

Medidores de deslocamento 
em furos 

x x x   

Extensômetros x x x   

Indicadores plano de 
cisalhamento 

x x x   

Deflectômetro múltiplo x x x   

Monitoramento acústico x x x   

 

 

Os métodos superficiais são utilizados para determinar as deformações do 

terreno, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. As medições de 

superfície devem compreender toda a área instável e se estender aos limites da 

área estável, a fim de fornecerem uma medida para se referenciar o progresso de 

instabilidade no terreno. Neste grupo os instrumentos mais empregados são, 

principalmente, os marcos superficiais, tais como os distanciômetros, também 

conhecidos por EDMs e que apresentam precisão da ordem de 1 cm no caso de 

rupturas de porte. 

Na presença de trincas de tração, a instalação de crack gages (medidores de 

deformação) pode auxiliar na determinação das características do mecanismo de 

ruptura. No monitoramento sub-superficial, determinam-se os deslocamentos em 

profundidade, sobretudo no sentido horizontal. Tanto para taludes em solo como em 

rocha, os equipamentos mais empregados são os inclinômetros que fornecem 

informações sobre os deslocamentos relativos com uma precisão entre 1 e 3 cm, 

além dos extensômetros, utilizados nos casos de monitoramento de pequenas 

deformações e que apresentam a precisão da ordem de 0,1mm. 
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Figura 2.9 - Ilustração da instalação dos principais elementos de controle de deformação em taludes (Fonte: 
HUALLANCA, 2004). 

 

Nos últimos anos tem-se visto o surgimento de vários produtos comerciais 

baseados no uso de radares, os quais melhoraram radicalmente a segurança nas 

minas a céu aberto. Porém, existem algumas diferenças significativas nas técnicas 

utilizadas por estes equipamentos que têm impacto direto sobre a melhor escolha do 

sistema para uma aplicação particular. Geocientistas, gerentes de minas e oficiais 

de segurança de mina estarão envolvidos na criação e seleção destes radares e isto 

é importante para que a escolha certa seja feita devido ao impacto de tal ação na 

segurança do empreendimento. Portanto, existe a necessidade de uma boa 

compreensão das diferentes técnicas utilizadas por estes sistemas e do impacto 

sobre o desempenho de uma determinada aplicação. 
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Todos os radares comerciais disponíveis medem os movimentos do solo ou 

de faces de rochas, sendo estes, os precursores de um deslizamento de terra ou da 

queda de um talude. Estes movimentos são medidos em milímetros ou centímetros 

ao longo de um período de tempo (horas ou dias) e certas características da história 

de seu movimento no tempo dão o aviso de uma falha iminente. Normalmente, um 

algoritmo de segurança dará um alerta se o deslocamento, a velocidade, ou a 

aceleração excederem o valor pré-definido em qualquer lugar na face da rocha. 

Normalmente o nível destes limites será definido por um geólogo com base no 

conhecimento das estruturas geológicas locais. O profissional técnico especializado, 

fornecedor do radar, pode ajudar com o conhecimento proveniente de uma base de 

dados de falhas anteriores. 

O sucesso de um programa de monitoramento depende, entre outros fatores, 

dos métodos de coleta e processamento de dados. Todo um investimento em 

instrumentação pode ser prejudicado por um mal planejamento ou procedimentos 

deficientes de coleta e processamento de dados. Cuidado especial deve ser 

dispensado às leituras iniciais, pois a maioria dos dados é referenciada a elas. Cada 

leitura tomada deve ser imediatamente comparada à anterior para assegurar que 

qualquer mudança significativa no comportamento da estrutura ou defeito nos 

instrumentos seja rapidamente identificada (GEORIO, 2000). 

Segundo Sullivan (1993), a maior parte das falhas em taludes de mina 

ocorrem seguindo uma trajetória apresentada na Figura 2.10: 

 

 

Figura 2.10 - Etapas envolvidas no evento de colapso de taludes (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

Etapa 1 

Deformação 

Viscoelasticas 

Etapa 2 

Deformação 

transiente 

Etapa 3 

Deformação 

estável/ 
estacionária 

Etapa 4 

Deformação 
acelerada 
anterior ao 
colapso 
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Essas etapas são relacionadas a diferentes escalas de movimento 

(SULLIVAN, 1993) : 

 

i. Movimento elástico (poucos milímetros em rochas duras e brandas); 

ii. Movimento de escorregamento (10 a100mm); 

iii. Nucleação de trincas/micro-falhas e deslocamento (de 20cm até alguns 

metros); 

iv. Colapso (maior que 0.5 m). 

 

Sullivan (2006) acrescenta um quinto componente à sequência apresentada 

na Figura 2.10, definindo como os possíveis estágios do movimento de taludes os 

seguintes, conforme observado na Figura 2.11. 

 

a) Deformação elásticas; 

b) Rastejo; 

c) Desenvolvimento de trincas  e deslocamento inicial; 

d) Colapso (falha); 

e) Deformação pós-falha. 

 

 

Figura 2.11 - Cinco principais estágios relacionados a deformação e colapso de taludes (Fonte: SULLIVAN, 
2006). 
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Percebe-se pela análise acima que eventos de deformação e deslocamento 

em taludes seguem modelos caóticos de difícil previsão ou prospecto.  Eventos de 

colapso desenvolvem-se de maneira localizada, na maior parte dos casos e 

apresentam evolução temporal não determinística. Devido a essa impossibilidade de 

determinação de regras de decisão claras quanto ao comportamento estrutural 

dinâmico dos taludes, não existe um modelo bem estabelecido para a simulação e 

previsão do modelo de ruptura dos mesmos.  

Na literatura geotécnica especializada, é possível encontrar um número 

razoável de estudos de caso, onde as condições anteriores e posteriores ao colapso 

de taludes em minas são relatadas. Através da análise desses estudos, diversos 

autores desenvolveram regras empíricas de gerenciamento operacional de eventos 

de colapso. Várias destas análises são apresentadas por Wessels (2009) conforme 

se observa na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 - Critérios propostos para avaliação de colapsos.(Fonte: WESSELS , 2009). 

Autor Limiar de estabilidade Ações e respostas 

Martin (1993) apud 
Wessels (2009) 

0.1mm/dia (0.004 mm/h) Resposta inicial da rocha 

0.2 a 2mm/dia (0.008 a 0.08 
mm/h) 

Endurecimento 

 > 10-100 mm/dia (0.4 a 4.1 mm/h) Falha progressiva 

Flores e Karzulovic 
(2001) apud Wessels 

(2009) 

< 10 mm/dia (0.4 mm/h) 
Condição normal: ausência de indícios 

de instabilidade 

10 - 30 mm/dia (0.4 a 1.25 mm/h) 
Maior detalhamento no 

monitoramento - Aparecimento de 
trincas 

 30-50 mm/dia (1.25 a 2.1 mm/h) Potencial instabilidade 

> 50 mm/dia (2.1 mm/h) 
Impossibilidade de realização de 

trabalho de lavra 

Zavodni (2001) apud 
Wessels (2009) 

0.1mm/dia (0.004 mm/h) Resposta inicial  

< 17 mm/dia (0.71 mm/h) 
Nenhuma falha esperada dentro de 24 

horas 

 < 15  mm/dia (0.63 mm/h) 
Nenhuma falha esperada dentro de 48 

horas 

> 50 mm/dia (2.1 mm/h) 
Indício de falha progressiva (colapso 

total previsto dentro das próximas 48 
horas) 

> 100 mm/dia (4.2 mm/h) 
Evacuação da área próxima 

(Geometria e velocidade progressivas) 

> 150 mm/dia (6.25 mm/h) 
Evacuação da área próxima 

(Geometria regressiva) 

Naismith e Wessels 
(2005) apud Wessels 

(2009) 

84 mm/dia (3.5 mm/h) 
Alerta : vigilância aos dados de 

monitoramento 

120 mm/dia (5mm/h) 
Alarme: aviso ao pessoal da operação 

de mina 

 240  mm/dia (10 mm/h) Evacuação 

Terbrugge (2004) 
apud Wessels (2009)  

0.1 mm/dia (0.004 mm/h) por 3 
dias: movimento vertical para 

baixo 
Alerta vermelho 

0.2 mm/dia (0.008 mm/h) Evacuação 

0.5 mm/dia (0.002 mm/h) por 10 
dias: movimento horizontal 

Alerta laranja 

1 mm/dia (0.04 mm/h) por 3 dias: 
movimento horizontal 

Alerta vermelho 

2 mm/dia (0.08 mm/h) por 3 dias: 
movimento horizontal 

Evacuação 

Sullivan (2007) apud 
Wessels (2009) 

0.1 - 0.25 mm/dia (0.004 - 0.01 
mm/h) 

Movimento da superfície relacionado 
ao deformação cisalhante de 

descontinuidades  

0.25 - 0.5 mm/dia (0.01- 0.02 
mm/h) 

Possível falha no futuro 

1 mm/dia (0.04 mm/h) Alta chance de colapso futuro 

> 1mm/dia (>0.04 mm/h) Movimento de colapso pré-falha 
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2.6   Interferometria 

 

A interferência de ondas é o fenômeno resultante da superposição de ondas 

numa mesma região do espaço. Como resultado desta superposição de campos, 

ocorrem variações espaciais na intensidade resultante. Estas variações de 

intensidade são chamadas de franjas de interferência. A Interferometria é a ciência e 

técnica que estuda os aspectos relacionados aos eventos de interferência entre 

ondas. 

 Quando duas ondas eletromagnéticas se superpõem em uma mesma região 

do espaço, os campos elétricos e magnéticos resultantes são a soma vetorial dos 

campos individuais devido a cada uma das ondas isoladamente (devido ao princípio 

da superposição), da mesma forma que os campos devido à presença de cargas 

elétricas se somam: 

 

    ⃗    
⃗⃗⃗⃗     

⃗⃗⃗⃗         (1) 

     
⃗⃗⃗⃗      

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        (  
⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗          )    (2) 

     
⃗⃗⃗⃗      

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        (  
⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗         )    (3) 

 

Onde   é o vetor de onda e   é a frequência angular do pulso. A irradiância 

da onda resultante, supondo duas ondas linearmente polarizadas. 

     

     |〈  〉|    
 | | 

   
      ⃗    ⃗⃗⃗⃗     (  

⃗⃗⃗⃗     
⃗⃗⃗⃗ ) (  

 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      

 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )      (4) 

 

 Se       , as ondas de mesma frequência   |   
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|   |  

⃗⃗ ⃗⃗ |  

  

  
⃗⃗⃗⃗    

 ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗         (  
⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗        )   
 ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗    

⃗⃗⃗⃗  

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗         (  
⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗    

⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗         )      (5) 

 

A parte temporal               se cancelam se as ondas tem a mesma 

frequência. 

 

 Se           , as ondas de mesma frequência      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

  
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                
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⃗⃗⃗⃗    

 ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗     
 ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗    

⃗⃗⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        (  
⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗     

⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗         )   (6) 

                
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       (  
⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗     

⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗         )   (7) 

 

 Se        a fase varia com o tempo e 〈 〉                     

 Se       depender do tempo o mesmo ocorrerá. 

 Por outro lado se    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      

  
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    (polarizações ortogonais) 〈 〉           

                          

 

Pode-se interpretar as equações, relativa à parte temporal do fenômeno, 

como uma variação periódica da intensidade em função da diferença de fase entre 

as ondas (franjas de interferência). O termo oscilatório que carrega esta 

dependência com a fase é chamado de termo de interferência e ele varia de –1 

(interferência destrutiva) a 1 (interferência construtiva). Na prática para que 

tenhamos ondas coerentes (sincronismo) e de mesmo comprimento de onda 

precisamos utilizar luz da mesma fonte por isto geralmente é utilizado um 

interferômetro para dividir a frente de onda e produzir franjas de interferência. 

 A interferometria é a ciência de realizar medidas com radiação coerente. Ela 

possui uma grande variedade de aplicações sendo algumas delas: 

  

 Teste ótico: aplicação geral da interferometria é para medida da qualidade de 

superfícies (planas, esféricas, rugosas); 

 Inspeção:  

 Inspeção de slip gauges; 

 Inspeção de padrões de medidas. 

 Medidas de fase direta: 

 Múltiplos comprimentos de ondas; 

 Gradação de fase e mudança de fase. 

 Alinhamento de lentes de alta qualidade como aquelas encontradas em 

câmeras, telescópios e ferramentas de fotolitografia. 

 Aplicações espaciais: 

 Radioastronomia; 

 Medidas de intensidade de luz; 

 Sensoriamento remoto – radares imageadores. 
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2.7   Radares imageadores 

 

A palavra RADAR é um acrônimo da expressão “Radio Detection and Ranging”. 

Segundo Batista (2001)2, um RADAR executa três funções básicas: 

 

i. Ele transmite um pulso de micro-ondas em direção a um alvo; 

ii. Ele recebe a porção refletida do pulso transmitido após este haver interagido 

com o alvo (a porção refletida recebe o nome de energia retro espalhada); 

iii. Ele registra a potência, a variação temporal e o tempo de retorno do pulso 

retro espalhado. 

 

O radar imageador é um sensor de radiofrequência que permite derivar 

informações sobre características físicas (geometria, forma) e elétricas dos alvos. 

Um radar imageador funciona como uma câmera fotográfica com flash, no sentido 

em que ele fornece a própria energia para iluminar a cena, e adquire a imagem só 

que no espectro das micro-ondas, i. e, comprimentos de onda próximos ou entre 1 

cm a 1m ou frequências de 300 MHz a 30 GHz. Apesar da analogia, imagens de 

radar são bem diferentes das ópticas.  

A primeira diferença está ligada à escala da interação da radiação 

eletromagnética (REM) com o alvo. Um radar de abertura sintética ou SAR 

(Synthetic Aperture Radar) fornece informações geométricas (variações 

decamétricas a centimétricas do relevo, forma) e elétricas (pela constante dielétrica 

relativa, fortemente influenciada pela umidade) dos alvos, pela detecção de energia 

retro espalhada em micro-ondas ativas (escala centimétrica de interação energia-

matéria). Na REM refletida e/ou emitida (óptico) estão contidas informações da 

composição química e estrutura física de alvos (escala de interação micrométrica). 

 Existem dois tipos gerais de sistema de RADAR. O mais antigo é o Radar de 

Abertura Real e o mais atual consiste nos modelos SAR (Sinthetic aperture radar). A 

descrição dos princípios de funcionamento e operação dos radares existentes (SAR 

e InSAR) é feita brevemente nos tópicos que se seguem. 

  

                                            
2
 BATISTA, G.T. Introdução ao sensoriamento remoto. Notas de aula, Universidade de Taubaté. 2001. 
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2.7.1  O SAR  

 

O Radar de Abertura Sintética, SAR, é um sistema imageador ativo, de visada 

lateral, que trabalha com sinais de rádio na faixa de micro. Por utilizar radiação de 

micro-onda, ao invés de radiação visível, é possível utilizar a técnica mesmo em 

ambientes de condições atmosféricas ruins, durante o dia ou a noite. A radiação 

utilizada por radares de abertura sintética é coerente, i.e., constituída de 

componentes com um mesmo comprimento de onda, mesmo plano de vibração 

(polarização) e diferença de fase constante, sendo, portanto passível de sofrer 

interferência. 

A sequência de funcionamento de um radar imageador é basicamente a 

seguinte: 

 

i. a antena transmite um pulso de radiação em direção ao solo; 

ii. quando o pulso atinge o solo ele se espalha em todas as direções; 

iii. uma porção desse espalhamento retorna na direção do radar, sendo 

chamado, portanto de retro espalhamento; 

iv. a antena capta o sinal de retro espalhamento, registrando sua 

amplitude, fase, polarização e tempo de retorno; 

v. os sinais captados são posteriormente processados, em conjunto, para 

formar uma imagem da superfície imageada. 

 

O SAR é baseado na geração de uma longa antena efetiva através do uso de 

processamento de sinal ao invés do uso de antena de grande dimensão física. O 

princípio básico de imageamento SAR, consiste de um radar instalado em uma 

plataforma, tradicionalmente, aerotransportada ou orbital, porém já surgiram 

plataformas terrestres móveis para sua aplicação. À medida que a plataforma se 

desloca na velocidade V, o transmissor envia pulsos de micro-ondas modulados 

linearmente em frequência, conhecidos como “chirp” (WEHNER, 1987), em 

intervalos regulares de tempo. Normalmente se convenciona a direção de voo ou 

deslocamento como a direção de azimute e a direção perpendicular ao voo ou 

deslocamento, como a direção de “range”, ou radial. A representação gráfica dos 

termos citados pode ser vista na Figura 2.12 e Figura 2.13.  
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Figura 2.12 - Direções de imageamento de um alvo pelo radar (Fonte: NIEVINSKI, 2004). 

 

 

Figura 2.13 - Elementos geométricos da visão do SAR (Fonte: NIEVINSKI, 2004). 
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2.7.2  O InSAR 
 

 

A “Interferometria por Radar de Abertura Sintética” (InSAR, Synthetic Aperture 

Radar Interferometry, às vezes também IfSAR ou ISAR) compartilha das 

características das suas componentes, e por isso pode ser definida através da 

definição dessas componentes: 

 

 “Interferometria” é a ciência aplicada de estudo e medição da interferência de 

ondas; 

 “Radar de abertura sintética” é uma técnica de imageamento por radar que se 

vale do movimento avante do veículo que carrega o radar, para com isso 

sintetizar o efeito de uma antena com abertura maior do que a real e obter 

uma melhor resolução. 

 

Uma única imagem SAR permite determinar a posição de alvos em duas 

dimensões.  A InSAR permite determinar a terceira dimensão da posição dos alvos. 

Dito de outra forma, a posição dos alvos é determinada por três coordenadas; para 

obter o valor de tais incógnitas é preciso pelo menos três equações (linearmente 

independentes) que relacionem às coordenadas com as observações. O SAR 

fornece duas equações e a InSAR fornece a terceira. 

A determinação da posição de um alvo é feita através da resolução do seguinte 

sistema de equações (NIEVINSKI, 2004): 

 

      |  ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗  |  - Esfera de alcance 

        
  |  ⃗    ⃗⃗  ⃗|

 
    - Cone de frequência Doppler 

      
   |  ⃗    ⃗⃗  ⃗|

 
    - Cone de diferença de fase 

     

onde      é a frequência Doppler,   é a distância entre o sensor e o alvo ,     é 

o vetor velocidade da plataforma,  ⃗  é vetor posição do alvo e   ⃗⃗⃗⃗⃗   o vetor posição do 

sensor,   corresponde a linha de base entre os dois sensores da estação 

imageadora,   é o comprimento de onde da radiação e   a diferença de fase entre 
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os pulsos emitido e refletido . A primeira e segunda equações são fornecidas pelo 

SAR; a terceira é fornecida pela InSAR.  

 

A aquisição de um par de imagens para a geração da fase interferométrica 

pode ser conseguida de dois modos: 

 

a. Utilizando-se duas antenas na mesma plataforma, separadas por uma 

distância chamada de linha-base (B). Esta maneira é conhecida como 

interferometria de uma passagem, utilizada em plataformas aerotransportadas. 

b. Utilizando-se uma antena com duas passagens sobre a mesma área, 

também conhecida como interferometria de duas passagens. Nesse caso a 

linha-base (B) depende da distância entre as duas passagens. A  Figura 2.14 

ilustra os dois modos utilizados em interferometria SAR. 

 

 

Figura 2.14 - Geometria do processo interferométrico (Fonte: MURRA, 2000).  

 

Os radares InSAR podem ser de movimentação área ou terrestre. O uso 

clássico desse é através de antenas acopladas a estações ou aviões que realizão 

medições ao longo da sua linha de voo. A outra possibilidade é o uso de radares 

móveis em terra sendo que esses equipamentos possuem um uso mais especifico, e 

até certo ponto, refinado. Algumas das vantagens que esta metodologia apresenta 

são: 

 

 Controle completo sobre a estratégia de aquisição de dados;  

 Completo controle sobre a geometria de observação o que permite medidas 

de deformação mais específicas; 
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 Alta resolução; 

 Possibilidade de medida de movimentos em mais que uma dimensão; 

 Medidas in-situ podem ser efetuadas rapidamente; 

 Alta acurácia em medidas de deformação; 

 Inibição dos efeitos de retardo da atmosfera; 

 Capacidade de produzir um modelo digital do terreno através do uso de duas 

antenas. 

 

 Dois aspectos, de grande importância precisam ser analisados no uso da 

técnica INSAR. Esses referem-se à resolução máxima obtida em virtude dos 

parâmetros influentes. 

 

 

2.7.3   O RAR 

 

O Radar de Abertura Real (Real Apertura Radar, RAR) consiste em um 

sistema de imageamento mais antigo que os apresentados.  O RAR gera imagens 

bidimensionais considerando o alcance e azimute do ponto de observação. A 

resolução de alcance é obtida pela transmissividade da largura de banda do sinal 

em frequência de rádio (RF). 

Neste tipo de imageamento, a resolução da imagem obtida depende 

fortemente do comprimento de onda da radiação utilizada e da dimensão física da 

antena. A descrição dos valores de resolução são descritos a seguir de maneira 

mais precisa. 

 

 

2.7.4   O SSR 
 

O Radar de Estabilidade de Inclinação (SSR) é um radar interferométrico com 

base no solo, projetado para detectar os movimentos precursores de falhas em 

taludes de minas a céu aberto, estradas e barragens. Ele obtém isto ao monitorar 

remotamente o movimento da face da rocha ou solo, e utilizar esses movimentos 

para antecipar a ocorrência de eventuais falhas (Figura 2.18). A região monitorada é 



73 
 

 

varrida regularmente, produzindo uma avaliação próxima do tempo real da face da 

rocha e permite que o pessoal da mina reaja com rapidez a mudanças na face da 

rocha. Para alcançar o máximo de benefício de segurança são necessárias alta 

precisão e medições confiáveis. 

 

 

Figura 2.15 - Modo de operação do radar SSR (Fonte: BASEADO NA PATENTE US 2010/0066586). 

  

  

O radar de estabilidade de taludes (SSR) é utilizado em minas a céu aberto 

como um mecanismo de segurança para medir os movimentos de maciços antes de 

um colapso. O sistema fornece medições contínuas sub-milimétricas de movimentos 

de maciços em toda a face de um talude (Figura 2.16). Utilizando o radar, o sistema 

SSR não exige qualquer contato com o talude e, além disto, na maioria dos casos 

suas medidas não são afetadas por chuvas, poeira ou fumaça, permitindo que os 

geólogos, engenheiros geotécnicos e o pessoal da mina, gerenciem riscos 

acompanhando os movimentos dos taludes, aumentando assim, a segurança e a 

produtividade das operações. 
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Figura 2.16 - Sistema de monitoramento de taludes que fornece medições contínuas de movimentos em 
superfícies de rochas (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 

 

 

Desta forma, a utilização efetiva da tecnologia SSR poderia proporcionar 

benefícios advindos do melhor gerenciamento de riscos geotécnicos com base em 

dados quantitativos obtidos com o sistema (Figura 2.17 e Figura 2.18). 

 

 

 

Figura 2.17 - SSR operando em uma mina a céu aberto (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 
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Figura 2.18 - Imagem obtida através de um radar SSR mostrando áreas antes do colapso (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 

 

O equipamento físico do radar SSR é apresentado na Figura 2.19, na qual 

estão indicadas as partes constituintes do mesmo. 

 

 

Figura 2.19 - Esquema do equipamento de radar SSR (Fonte: ADAPTADO  WWW.GROUNDPROBE.COM, 
2010a). 
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Em relação à segurança, o SSR emite alertas de falha de maciços rochosos. 

A detecção antecipada de falhas do maciço rochoso permite a remoção de 

equipamentos e pessoas de áreas de risco antes do colapso, reduzindo assim, o 

risco de ferimentos ou danos no equipamento. Além disto, os dados obtidos a partir 

do SSR permitem que geólogos, engenheiros geotécnicos, de planejamento de mina 

e de produção tomem decisões informadas e calculadas para aprimorar a 

produtividade da mina de forma segura. 

Como o SSR fornece informações em tempo real sobre aceleração do maciço 

rochoso, a produção em áreas de risco geotécnico pode ser aumentada. A alta 

precisão dos dados permite que os geólogos, engenheiros geotécnicos e de 

produção tracem estratégias de gestão de risco baseadas em dados 

consideravelmente mais precisos do que os disponíveis sem o SSR. O resultado é o 

aumento da disponibilidade de áreas geotecnicamente desafiadoras para a 

produção, o que equivale a um aumento de segurança na utilização de 

equipamentos de produção nessas áreas. 

Além disto, o SSR pode monitorar a estabilidade dos bancos de lavra em 

resposta a uma detonação. Várias minas com problemas de estabilidade associados 

a detonações têm sido capazes de reduzir o tempo de espera necessário após as 

mesmas, permitindo que equipamentos de produção entrem em zonas detonadas 

recentemente, mais rapidamente, reduzindo o impacto de atrasos de produção.  

Outro ponto importante a se destacar sobre a utilização do SSR é o fato de 

que ao invés de fechar regiões da cava com base em hipóteses sobre o impacto das 

chuvas, o SSR permite o monitoramento contínuo e atualizações no movimento de 

maciços rochosos em resposta à mesma. Como resultado, a produção pode 

continuar a operar com base em análises informadas em tempo real e na reação a 

riscos geotécnicos, ao invés de procedimentos genéricos. 

O radar de estabilidade de taludes é capaz de varrer rapidamente uma ampla 

área, com precisão sub-milimétrica de medição, e processar uma imagem eletrônica 

da estabilidade dos taludes da mina (Figura 2.20). 
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Figura 2.20 - Linhas de varredura SSR ao longo dos lados de um talude (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 
2010a). 

 

O processo de varredura é repetido a partir da base de um talude até o topo e 

os dados são coletados para cada exame. Os dados do radar são vistos com o 

software SSRViewer, e comparados de uma varredura para a outra. O objetivo 

básico do SSR é medir o deslocamento da superfície e não a distância. 

Desta maneira, o SSR coleta dados da superfície do talude, e transmite uma 

imagem eletrônica da deformação do mesmo.  A Figura 2.21 ilustra a evolução de um 

processo deformacional na superfície do talude onde os pixels vermelhos, laranjas e 

amarelos representam o escalonamento da ordem de grandeza da deformação. 

Observando-se as cores e sua escala em relação ao nível de deformação, equipes 

geotécnicas de cada mina definem as áreas prioritárias de atenção e atuação em 

função das características específicas do maciço rochoso existente no local. 

 

 

Figura 2.21 - Exemplo da deformação de um talude durante um intervalo de tempo (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 
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Durante a operação, o SSR realiza medições de alta precisão do 

deslocamento do talude através da medição da fase de um sinal refletido a partir de 

uma parede de maciço. Um sinal é transmitido a um maciço rochoso pelo SSR (Tx) e 

reflete na superfície áspera do maciço rochoso, sendo recebido de volta pelo 

equipamento (Rx), como mostrado na  Figura 2.22. O equipamento registra a fase do 

sinal recebido em relação ao sinal transmitido. 

 

 

Figura 2.22 - O SSR transmite um sinal. O sinal salta fora da parede e o SSR o recebe de volta (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 

 

O SSR repete o processo de varredura de um talude, e compara os dados do 

radar de uma varredura para a outra. Ele mede a mudança de fase do sinal recebido 

em relação ao sinal transmitido e calcula o deslocamento do talude (se este existir). 

Se o talude se mover de uma varredura para a outra, o resultado será uma mudança 

de fase proporcional ao movimento do mesmo (Figura 2.23). 

 

 

Figura 2.23 - O SSR mede a mudança de fase e calcula o quanto a parede se moveu (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 

 

http://www.groundprobe.com/
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O seguinte desenho simplificado de duas ondas eletromagnéticas ilustra a 

mudança de fase entre as ondas (Figura 2.24). A mudança de fase é usada para 

calcular o deslocamento da superfície de um talude da mina de uma varredura para 

a outra. 

 

     

Figura 2.24 - Medindo a variação das fases entre duas varreduras (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a) 

 

Finalmente, o SSR mede a variação de fase entre duas varreduras e usa 

essas medidas para calcular o deslocamento da superfície do talude. A frequência 

do SSR é 9,55 GHz, e o comprimento de onda é 31,4 mm. É importante mencionar 

que os movimentos de taludes em áreas pequenas em comparação com o tamanho 

do pixel não podem ser medidos com precisão. A seguir será explicada a 

dependência do movimento mínimo da área do talude e o tamanho do pixel, 

informando como tratar corretamente as áreas pequenas de movimentação do 

talude. 

Como dito anteriormente, o SSR mede a deformação de um talude 

comparando a mudança de fase de um sinal de radar refletido. O disco forma as 

ondas do radar em um feixe de lápis com um diâmetro de cerca de 1,2 graus. A área 

iluminada na parede pelo feixe do radar é chamada de "footprint". Como o “footprint” 

do radar é varrido através da parede girando o disco em azimute e elevação, as 

medições são tomadas com 0,5 graus de separação. Cada medida corresponde a 

um único pixel em uma imagem de radar. O tamanho do pixel é calculado por 

0,008725 * alcance, onde o alcance representa o número de metros em uma linha 

de visada para o pixel na parede (por exemplo, o tamanho do pixel de 850 metros de 

uma linha de visão da unidade SSR-X é aproximadamente 7,5 m x 7,5 m). A Figura 

2.25 mostra nove pixels de uma imagem de radar, com o pixel central em destaque. 

O círculo em cinza indica o “footprint” correspondente do radar. O perímetro do 

“footprint” é difuso e consideravelmente maior do que um pixel. 

http://www.groundprobe.com/
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Figura 2.25 - Pixels de uma imagem gerada pelo SSR (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 

 

A movimentação de áreas de talude menores do que dois pixels produzirá 

uma oscilação em torno de zero em um lote de deformação ao invés de medir 

corretamente o movimento do talude. Isto tem um impacto significativo sobre as 

configurações de alarme e figuras de plotagens para pequenas áreas de movimento. 

 

 

Figura 2.26 - Resultados de movimentos exibidos para diversas áreas de movimento de escala pixel 

(Fonte: ADAPTADO DE  WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010a). 

 

Como regra geral, as configurações de alarme e figuras de plotagens devem 

ser baseadas em pelo menos dois pixels vizinhos para serem eficazes no tratamento 

das áreas de movimento pequeno. Se o tamanho do pixel é muito grande para a 

área de movimento mínima exigida para o talude, a unidade SSR deve ser movida 

para perto da parede, então a área de movimentação mínima do talude é abrangida 

por pelo menos dois pixels vizinhos. A Figura 2.26 mostra o resultado de 
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movimentos exibidos para diversas áreas de movimentação de escala pixel. 

Movimentos Lineares e exponenciais de cerca de 47 mm foram considerados. 

Sendo assim, dados do SSR podem ser usados para melhorar a 

compreensão do desempenho do maciço rochoso e do impacto da estrutura sobre a 

estabilidade do talude, o que ajuda a aumentar a segurança no empreendimento e 

evitar acidentes, muitas vezes catastróficos (Figura 2.27), na praça de serviço. 

 

 

Figura 2.27 - Acidentes em áreas de mineração que poderiam ser evitados com o uso do radar SSR (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

Portanto, o monitoramento SSR aliado a procedimentos detalhados de 

gerenciamento de risco resulta em aumento da vida útil das cavas. O minério do 

fundo da cava que antes poderia ser considerado demasiado perigoso para se 

recuperar é escavado em segurança com o monitoramento SSR em conjunto com a 

preparação do talude do pit final. Desta forma, a precisão e a densidade de dados 

gravados no monitoramento do risco geotécnico permitem que equipes de produção 

operem com segurança em áreas que anteriormente eram consideradas muito 

perigosas. 

 

2.8   Comparação entre os métodos: SSR x SAR 

 

As principais diferenças entre estas duas técnicas de imageamento são: 

 

 O feixe mecanicamente varrido (radar de feixe real), juntamente com 

informações sobre o alcance, formam uma representação tridimensional da 

superfície a ser monitorada. Isto permite uma representação tridimensional da face 

da rocha com o deslocamento sobreposto nas cores; 

http://www.groundprobe.com/
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 Em contrapartida, o SAR varre apenas em relação ao azimute com um feixe 

que cobre todos os ângulos de elevação simultaneamente. Tal fato requer um 

modelo de elevação digital para mapear o alcance dentro da altitude e esta 

ferramenta não está disponível no radar. Alternativamente, pode-se assumir que o 

terreno seja uniformemente inclinado, mas tal consideração distorce a imagem se a 

hipótese não for uma boa aproximação. 

 

 

 

Figura 2.28 - Radar de feixe real com antena parabólica (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

 

Figura 2.29 - Radar de abertura sintética (SAR) (Fonte: BROCHURA IBIS-L, INGEGNERIA DEI SISTEMI.). 

 

 

Figura 2.30 - Radar de abertura sintética posicionado em funcionamento (Fonte: BROCHURA IBIS-L, 

INGEGNERIA DEI SISTEMI.). 
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Todos estes radares utilizam a interferometria para realizar medições finas de 

variação. Alterações do comprimento do trajeto podem ser medidas através da 

mudança de fase do sinal refletido, com 360 graus correspondendo a 15 mm para o 

comprimento de onda típico do radar (30 mm). Mudanças de fase de apenas alguns 

graus podem ser facilmente medidas pela moderna tecnologia de processamento de 

sinal. Na prática, os fatores externos limitam a precisão para um mm  ou mais. Este 

fator inclui propagação de anomalias (análogo ao brilho visto em um dia claro), o 

movimento da vegetação de cobertura e retornos interferentes de refletores em 

outros ângulos. Os dois primeiros afetam ambos os tipos de radar de uma forma 

semelhante. O impacto dos sinais de interferência sobre os dois sistemas será 

discutido mais adiante. 

Outra característica comum entre os radares é o fato dos mesmos mostrarem 

os deslocamentos medidos como uma imagem que representa as posições das 

medições e a cor representando o grau de movimento. Esta é a tecnologia por trás 

do processo de formação da imagem que diferencia estes radares e sua adequação 

para aplicações particulares. 

O método mais robusto de gerar imagens de movimento de taludes consiste 

no uso de um radar de varredura, às vezes chamado de radar de feixe real (em 

contraste com o radar de abertura sintética descrito anteriormente). Este 

equipamento forma um feixe cônico real no espaço, de largura relacionada ao 

tamanho do disco parabólico, que realiza uma varredura de rastreamento sobre a 

superfície a ser monitorada. Os dados coletados são tridimensionais, representando 

a força do sinal e do ângulo de fase em cada azimute, a elevação e o alcance das 

células. Repetidas varreduras fornecem a mudança de fase em cada posição a ser 

medida em relação à posição inicial. A história do movimento no tempo pode então 

ser acumulada e checada pelo processador de sinais para qualquer característica 

indicando um aviso. Normalmente, o grau de deslocamento é mostrado variando de 

cores frias até cores quentes, com vermelho normalmente indicando um valor crítico 

pré-estabelecido que tenha sido alcançado. Uma vantagem do radar de varredura de 

disco é que o perfil tridimensional da superfície da rocha fornecido pelo radar pode 

ser exibido sobreposto com as cores de deslocamento. Da mesma forma, a 

perspectiva vista pelo radar permite que a imagem do deslocamento seja facilmente 

sobreposta a uma imagem fotográfica. Ambos os formatos de exibição permitem 
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uma interpretação dos movimentos em relação a todas as características 

geológicas, como falhas e bloqueios. 

Dois fatores influenciam a qualidade das imagens produzidas por radares de 

estabilidade de taludes. Estes fatores são a resolução e a razão de contraste. A 

resolução diz respeito aos pequenos detalhes que podem ser representados. A 

razão de contraste diz respeito aos sinais fortes e fracos que podem ser exibidos 

simultaneamente sem que o sinal forte mascare o sinal fraco. 

A resolução na dimensão do alcance é determinada pela forma da onda do 

radar e isto pode ser facilmente projetado e processado para um elevado alcance 

dinâmico e bom poder de resolução. Normalmente, um radar de estabilidade de 

taludes tem uma resolução de alcance de apenas alguns metros, e esta é a mesma 

em todas as faixas, não sendo, portanto, um fator limitante. Os fatores limitantes do 

desempenho dos radares de estabilidade de taludes são fixados pela resolução e 

alcance dinâmico no azimute e nas dimensões de cota. 

O feixe cônico do radar faz com que o poder de resolução seja proporcional 

ao alcance e isto geralmente define um limite de alcance para um dado 

desempenho. O ângulo do feixe cônico é definido pelo tamanho da abertura da 

antena medido em comprimentos de onda. Normalmente, seria desejável que o 

poder de resolução permitisse que qualquer movimento do talude fosse atribuído a 

um banco particular, então a dimensão local produzida pelo radar deve ser de 

aproximadamente 10m. O ângulo cônico dos dois feixes do radar produzidos por um 

disco de 1m de diâmetro e 3 cm de comprimento de onda (10 GHz) é de 

aproximadamente 2 graus. Isto limita o alcance máximo de um radar com esses 

parâmetros em cerca de 300m para este poder de resolução. Ao aumentar o 

tamanho do disco, ou a frequência de operação, aumenta-se o alcance 

proporcionalmente. Porém, os fatores limitantes são aqueles nos quais um grande 

disco apresenta problemas de influência de ventos e as altas frequências sofrem 

mais devido a anomalias de propagação em dias quentes. Para o SSR, a frequência 

na faixa de 10-15 GHz é a melhor escolha (NOON ET AL, 2009). 

Ao abordar a questão do alcance dinâmico é preciso explicar as 

características do lóbulo lateral da antena. Nenhuma antena é perfeita e um pouco 

da energia do transmissor é espalhada em outros ângulos. Além disto, uma antena 

receptora recolherá um pouco de energia a partir de outros ângulos - embora em 

níveis baixos. Especifica-se isto plotando a sensibilidade como uma função do 
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ângulo de fora do feixe principal. Duas medidas são importantes: a razão do pico do 

lóbulo lateral do feixe principal e a razão do lóbulo lateral integrado (ISLR - 

Integrated SideLobe Ratio). 

A relação dos picos dos lóbulos laterais é importante porque um sinal forte de 

uma máquina de mineração, por exemplo, com o ângulo de um lado do lóbulo, vai 

interferir o feixe principal e influenciar a fase. O avanço admissível deve ser muito 

pequeno, tipicamente menor que o valor absoluto de 20 decibéis (dB), dependendo 

da especificação de precisão. Felizmente para os radares de feixe real, os lóbulos 

laterais são controlados na transmissão e na recepção, o que torna mais fácil o 

controle do nível geral dos mesmos. Por exemplo, é relativamente fácil fabricar-se 

uma antena com padrão de um sentido possuindo pico de lóbulos-laterais 25 dB 

inferior ao feixe principal, de modo que para um padrão de radar de dois sentidos os 

lóbulos laterais seriam 50 dB menores. O radar de abertura sintética descrito abaixo 

não apresenta esta vantagem. 

A razão do lóbulo lateral integrado também é um parâmetro importante. Isto 

ocorre porque a soma de todos os sinais provenientes de todos os ângulos deve ser 

também muito menor do que o sinal no feixe principal para uma medição exata de 

fase. Um padrão típico de antena pode ter um ISLR de apenas -15 dB, mas o padrão 

em dois sentidos de um feixe de radar real reduz esta a -30 dB. Assim, se a 

refletividade através da cena é, em média, aproximadamente a mesma que a 

refletividade no feixe principal, então a soma de interferência será de 20 dB para 

baixo, o que não é um problema. Novamente o radar de abertura sintética não 

possui esta vantagem. Outras opções de exibição incluem plotagem da história do 

deslocamento no tempo a partir de qualquer posição selecionada na cena, sendo 

que estas plotagens são igualmente afetadas pelas restrições na descoberta dos 

lóbulos laterais, como discutido acima. 

Em relação aos radares de abertura sintética, pode-se dizer que este tipo de 

equipamento não forma um feixe transmissor estreito, pelo contrário, como sua 

antena percorre um trilho horizontal voltado para a cena, o mesmo transmite e 

recebe em um padrão de feixe amplo. Todos os feixes são então formados 

(sintetizados) pelo processamento do conjunto de dados após a conclusão da 

transição. Esta técnica constitui um conjunto de feixes que têm um padrão estreito 

no plano da antena móvel (azimute) e um amplo padrão de altitude. Uma vantagem 

importante desta técnica é que o trilho horizontal pode abranger uma abertura 
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horizontal muito maior do que a praticada com uma antena de disco com o mesmo 

diâmetro, especialmente em condições de vento. A implicação disso é que o poder 

de resolução horizontal pode ser ajustado para se adequar a operação de longo 

alcance apenas utilizando-se um trilho grande. 

No entanto, este feixe vertical baseia-se na resolução de alcance para 

determinar os retornos separados de elevações diferentes. Se um modelo de 

elevação digital está disponível, estas faixas podem ser mapeadas em elevação 

para fins de exibição. Alternativamente, uma inclinação uniforme pode ser assumida, 

mas isto distorce a imagem caso ela não se enquadre nesta situação. Uma 

consequência disto é que o tamanho do patch 2D iluminado pelo comprimento do 

pulso é dependente da inclinação do terreno. Daí surge um problema com o 

processo se a inclinação vista possui regiões que são inclinadas com relação à linha 

de visão. Neste caso, um intervalo de células individuais pode abranger uma região 

de grande altitude, então, o retorno a partir de um deslocamento ocorrendo sobre 

uma pequena região pode ser inundado por sinais estacionários provenientes do 

resto da região.  

O fato da resolução vertical ser variável e dependente da inclinação indica 

que a precisão dos deslocamentos medidos podem não corresponder bem aos 

deslocamentos reais. Desta forma, este tipo de radar, se aplicado ao monitoramento 

de taludes, ainda não permite obter-se a alta precisão do radar de feixe real. 

Outro problema do radar de abertura sintética refere-se ao alcance dinâmico. 

Como o padrão do transmissor é muito amplo e o padrão direcional é sintetizado na 

recepção, o padrão geral resulta em um padrão de um sentido. Por isto a razão de 

lóbulos laterais de pico e a razão de lóbulos laterais integrados são muito mais 

elevadas do que o padrão em dois sentidos do radar de feixe real. Uma 

consequência disto é que o radar necessita de um processo para decidir se o sinal 

recebido é proveniente do feixe principal ou de lóbulos laterais. Isto é normalmente 

alcançado com um processo de cancelamento dos lóbulos laterais, que compara o 

sinal do feixe principal com o sinal de um feixe variado e dependendo das 

configurações, o sinal é apagado. Por esta razão, o radar de estabilidade de taludes 

SAR só é capaz de criar imagens de retorno de sinais fortes e mostra regiões em 

branco onde antes os retornos do feixe principal eram fracos. Normalmente, por este 

motivo, as imagens produzidas por esses radares contêm regiões em branco (Figura 

2.31). 
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Figura 2.31 - Imagem gerada através dos dados de um radar SAR (Fonte: IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI., 
2010). 

 

Um radar de estabilidade de taludes de feixe real oferece um instrumento 

mais preciso para monitorar os movimentos da parede de rocha, os quais são os 

precursores de uma queda. No entanto, o tamanho da antena necessária para o 

monitoramento de longo alcance com alta resolução pode ser impraticável. 

Por outro lado, um radar de abertura sintética dá margem para uma resolução 

azimutal de longo alcance, mas a resolução em elevação depende da conversão de 

resolução de alto alcance em cotas utilizando um modelo de elevação digital. Este 

radar também sofre com maiores lóbulos-laterais no padrão de feixe, os quais 

podem mascarar a visibilidade para partes da cena de baixa refletividade. 

Como é perceptível após a abordagem acima, o radar de feixe real é a melhor 

escolha para minas a céu aberto e o SAR trabalha melhor no monitoramento de 

longo alcance de ameaças em terrenos onde o perfil do solo oferece uma visão 

adequada da inclinação. Sendo assim, devido aos objetivos almejados o presente 

trabalho se apoiará em um sistema de radar de feixe real (SSR), o qual será 

devidamente descrito abaixo.        

Para finalizar, é válido afirmar que os sistemas de monitoramento de taludes 

oferecem diversos benefícios à indústria mineral, dentre os quais se destacam: 

 

 Maior segurança para o operador: o sistema oferece alerta antecipado 

de colapsos de massa de rochas em faixa de tamanhos distintos, conforme a 
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distância do equipamento à face do talude.  A detecção antecipada do colapso 

de determinada massa de rochas permite a remoção de equipamentos e pessoal 

das áreas de risco antes do mesmo, reduzindo assim, o risco de acidentes e 

danos a equipamentos; 

 Maior otimização da produção: os dados obtidos fornecem uma 

significativa quantidade de informações em relação ao gerenciamento de riscos 

geotécnicos críticos para a produção.  Esses dados permitem que geólogos e 

engenheiros geotécnicos, de produção e de planejamento de minas tomem 

decisões para melhorar a produtividade da mina de forma segura. 

 Aumento da produção em áreas de riscos geotécnicos (Figura 2.32): a 

produção em áreas de riscos geotécnicos pode ser ampliada, pois os sistemas 

fornecem informações em tempo quase real sobre aceleração da deformação de 

maciços rochosos.  A alta precisão dos dados permite que engenheiros 

geotécnicos e de produção tracem estratégias de gerenciamento de riscos com 

maior segurança. Assim, como resultado, tem-se a maior disponibilidade de 

áreas de produção desafiadoras do ponto de vista geotécnico. Logo, com a 

utilização de tais sistemas, há um aumento de segurança na utilização de 

equipamentos de produção nessas áreas de alto risco. Consequentemente 

obtém-se:  

 Redução de atrasos de produção após detonações: o sistema pode 

monitorar a estabilidade de bancos em resposta a uma detonação.  Dessa 

maneira, diversas minas, com problemas de estabilidade de taludes associados 

a detonações, conseguiram reduzir o tempo necessário de espera, permitindo 

assim, que os equipamentos de produção fossem movidos mais rapidamente 

para remoção do material detonado, o que reduziu o impacto relativo a atrasos 

de produção. 

 Melhor gerenciamento de risco de produção em clima úmido: ao invés 

de se fechar áreas da cava que possam ser afetadas devido ao aumento das 

pressões hidrostáticas, o sistema de monitoramento permite melhorar o 

feedback sobre o impacto de chuvas em determinadas áreas.  O sistema 

desempenha tal gerenciamento realizando contínuas atualizações sobre 

movimentos de massas de rochas em resposta às chuvas.  Em consequência 

disto, a produção pode continuar a operar baseando-se em análises feitas em 

tempo real, o que determina uma reação controlada aos riscos geotécnicos 
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monitorados, evitando-se assim, procedimentos genéricos de paralisações dos 

trabalhos por falta de confiança nas condições de segurança. 

 Maior vida útil das cavas: o monitoramento de taludes em conjunto com 

procedimentos detalhados de gerenciamento dos parâmetros geotécnicos 

resultando em maior vida útil das cavas em várias aplicações globais. Os 

minérios existentes no fundo das cavas, considerados anteriormente como 

fontes significativas de riscos, foram escavados em segurança utilizando-se o 

monitoramento de taludes e a inclinação das paredes finais do banco. Isso se 

deve à precisão e à densidade dos dados registrados, que permitiram às 

equipes de produção realizar um trabalho seguro nas áreas anteriormente 

consideradas demasiadamente arriscadas.  

 Potencial de melhorar o projeto da mina e os requisitos de suporte do 

terreno: os dados do sistema podem ser usados para melhorar a compreensão 

do desempenho dos maciços rochosos e o impacto da estrutura sobre a 

estabilidade dos taludes.  

 

 

Figura 2.32 - Possibilidade de produção em áreas de elevados riscos geotécnicos (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

Após a discussão sobre os tipos de equipamentos de monitoramento de taludes 

existentes é imprescindível explorar mais a fundo aquele utilizado em todo o mundo 

e recentemente implantado pela Vale, em Carajás, o SSR. A descrição detalhada do 

modus operandun dos sistemas de imageamento SSR ser encontrada em detalhes 

no APÊNDICE D - Modo de operação do sistema de monitoramento por radar. 

http://www.groundprobe.com/
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2.9   Exemplos de aplicação no mundo 

 

Apresentam-se aqui aplicações do sistema de radar (SSR) em diversas minas 

ao redor do mundo, que foram desenvolvidos pela GROUNDPROBE PTY 

conjuntamente com cada uma de suas clientes mencionadas abaixo. A revisão 

bibliográfica destes exemplos, permite uma abordagem empírica a cerca dos 

benefícios gerados por tal inovação contribuindo de forma sólida para a completa 

compreensão do tema e para a estruturação desta tese. 

Pretende-se mostrar com tais exemplos, que a correta gestão dos KPIs 

(relacionados à geotecnia neste caso) através do uso de alta tecnologia, impulsiona 

o desenvolvimento da mineração e permite que a atividade seja executada de forma 

mais segura e produtiva. Tal estágio de avanço é conseguido através da 

interconexão entre os dados provenientes do radar, os responsáveis pelo 

planejamento da mina e a equipe geotécnica envolvida no processo. Se todos estes 

fatores estiverem alinhados e em contato constante, é possível obter resultados 

significativos em relação a eventuais problemas de estabilidade de taludes, traçando 

planos de segurança rápidos e eficientes que visam à continuidade dos trabalhos de 

forma segura. 

 

2.9.1   Mina de Mount Owen  

 

A mina de carvão Mount Owen está localizada no Hunter Valley, Austrália, 

propriedade da XSTRATA Coal. A cava norte do complexo de minas de carvão 

Mount Owen corresponde à mina de carvão a céu aberto mais profunda em 

operação na Austrália, com profundidades superiores a 270 m. Além disto, possui 

condições geológicas extremas e incomuns. Ela está localizada entre duas falhas 

regionais de empurrão, apresentando carvão intensamente fraturado e dobrado com 

o mergulho do embasamento entre 10 e 45 graus. Isso resulta em algumas 

condições geotécnicas desafiadoras, tanto em relação a taludes altos, quanto em 

relação a taludes baixos (HARRIES ET AL, 2006). 

O pessoal de Mount Owen monitorou um talude baixo instável utilizando 

métodos tradicionais por mais de 12 meses. Quando as taxas de movimento 

tornaram-se excessivas, a mina utilizou o SSR, cujo funcionamento foi iniciado no 



91 
 

 

dia 13 de janeiro de 2005. O talude monitorado era côncavo e o SSR estava 

posicionado ao seu lado, extremamente à esquerda (Figura 2.33). 

Como o SSR permite que os usuários insiram parâmetros que definem as 

condições para emissão de alarme, um alarme de urgência (alerta vermelho) foi 

criado para a área digitalizada usando um movimento limite de 70 mm s ao longo de 

um período de tempo de 45 minutos. Este alarme poderia ser desencadeado dentro 

de uma área de 1029m² varrida pelo radar. 

No dia 29 de janeiro de 2005 o talude baixo entrou em colapso na principal 

área da cava de Mount Owen. Planos de manejo e sistemas de alerta precoce, 

desenvolvidos em operações no local, habilitaram que os trabalhos continuassem 

até às cinco horas daquela manhã (PISTERS, 2005). Aproximadamente às 7:40h 

ocorreu uma falha no talude baixo, como é apresentado na breve descrição do 

acidente feita a seguir. 

 

1. O colapso foi constituído por uma ruptura circular em múltiplas bancadas 

ocorrida durante o dia;  

2. O material que entrou em colapso era o bota fora que fazia parte do estéril 

da mina e das estradas de acesso à área de despejo do estéril; 

3. O talude baixo caiu como uma única entidade e ocasionou um 

deslocamento do piso da ordem de 10-15m; 

4. A quantidade total de material envolvido no colapso foi estimada entre 15 

milhões e 30 milhões de m3; 

5. O colapso ocorreu aproximadamente às 7h 40min do dia 29/01/2005; 

6. Deformações de até 1000mm na área do deslizamento foram registradas 

no momento da falha. Os dados de deformação na Figura 2.33  são codificados por 

cores e mostram claramente o movimento sobre toda a área de colapso. Observe a 

ausência de movimento detectável ao redor da área bem definida. Os dois gráficos 

mostram os pontos dentro da massa em movimento, os quais representam 

aceleração característica, ou seja, resposta progressiva antes da falha. 
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Figura 2.33 -  Vista SSR da falha do talude de Mt Owen (com plotagens de deslocamento selecionadas) (Fonte: 
HARRIES ET AL , 2006). 

 

Antes do colapso final, o radar transmitiu um sinal de alerta prevenindo os 

operadores da mina, como é mostrado na sequência abaixo. 

 

1. O alerta vermelho soou pela primeira vez às 03:45h em 29/01/05.  

2. Os procedimentos de alarme foram seguidos pelo pessoal da sala de controle. 

3. O movimento detectado foi consistente com o conjunto de parâmetros do 

alarme. 

4. Usando as configurações de alarme discutidas, um aviso com cerca de 4 

horas de antecedência foi recebido antes da queda iminente. 

 

 

Figura 2.34- Vista do acionamento do alarme e da superfície de falha. (Fonte: HARRIES ET AL, 2006). 
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Como dito acima, planos de gerenciamento desenvolvidos no local 

incorporando o SSR permitiram que as operações continuassem até 

aproximadamente às cinco horas daquela manhã. Neste ponto, o transporte de 

carga pesada foi interrompido sobre o talude baixo. Os comentários feitos pelos 

membros da equipe de inspeção que testemunhou o colapso ocorrido incluíram: 

"Houve poucos sinais prévios quando a falha ocorreu (Figura 2.35 e Figura 2.36), 

sem deslizamento do material sobre o estéril, sem abertura rápida de fissuras, sem 

poeira, sem barulho, apenas ínfimos movimentos do material ao longo da 

superfície", “todo o evento não durou mais do que 10-15 segundos” e "...um estranho 

silêncio antes da falha ... então vi a rampa se elevar 10m no ar a uma taxa de cerca 

de 1m/segundo..."(PISTERS, 2005). 

 

 

Figura 2.35-Talude baixo de estéril de Mount Owen - antes do colapso (Fonte: HARRIES ET AL, 2006). 

 

 

Figura 2.36  - Talude baixo de estéril de Mount Owen - após colapso (Fonte: HARRIES ET AL, 2006). 
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A combinação do SSR e um plano de ação bem desenvolvido em resposta ao 

alarme (TARP) em Mount Owen foram à chave para o sucesso na gestão dos riscos 

associados com a instabilidade do talude baixo. Não houve danos às pessoas e 

equipamentos, ocorrendo uma interrupção na operação da mina. Durante a inspeção 

realizada pelo Departamento de Recursos Industriais-Minerais Primários, o inspetor 

das minas do distrito classificou o evento como um incidente de baixo potencial 

devido à implantação bem sucedida do plano de gestão em vigor. 

Tal exemplo mostra como a correta gestão das informações e o uso 

inteligente das mesmas pode mudar toda a história de um incidente dentro de uma 

mina, salvando vidas, equipamentos e aumentando a produtividade total do 

empreendimento. Importante considerar que a operação segura propiciou e propicia 

acesso a maiores quantidades de faces liberadas de minério. Neste caso, os KPIs 

analisados são:  

 Suficiência de reserva/minério liberado: quantidade de minério liberado para 

lavra (produção mensal); 

 Número de não conformidades de segurança; 

 Segurança do trabalho - índice de frequência de acidentes com afastamento. 

 

2.9.2   Mina de NChanga 

 

A mina a céu aberto de Nchanga (NOP), divisão de minas de cobre de 

Konkola (KCM), Zambia, tem extraído minério de cobre em sua operação em 

Chingola por quase 50 anos. Durante este tempo, as operações da cava foram 

interrompidas várias vezes em resposta a falhas tanto em taludes altos quanto em 

taludes baixos. 

Em setembro de 2002, uma rachadura foi observada no banco de nível 165 

metros do talude norte, indicando que uma falha estava em desenvolvimento. A 

NOP imediatamente implementou procedimentos para aumentar a vigilância nesta 

área de preocupação. 

A estratigrafia na cava mergulha para o norte com uma média de 25° e 

compreende uma série de folhelhos, arenitos e dolomitos relativamente frágeis. A 

precipitação média anual da região é de cerca de 1.500mm e por isso o controle da 

degradação e erosão de rochas fracas torna-se um fator importante na estabilidade 
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dos taludes. A cava foi planejada para aprofundar-se até o banco de nível 330 

metros até Julho de 2004. O Departamento de Geotecnia, em consulta à empresa 

de consultoria SRK, instalou uma série de prismas de monitoramento geotécnico à 

medida que os bancos foram desenvolvidos. Medidas de deslocamento foram feitas 

regularmente pelo departamento de pesquisa sendo apresentadas à gerência na 

forma de taxas de movimento. 

No geral, as taxas de deslocamento foram da ordem de 2,0mm/dia e os 

movimentos eram regulares e previsíveis. Frequentemente, mudanças na taxa 

coincidiam com a atividade de mineração ocorrendo perto da área de preocupação. 

A equipe geotécnica patrulhou o talude para identificar e monitorar mudanças na 

condição da rocha. Em dezembro de 2003, uma mudança nos padrões de 

movimento ocorreu – as taxas aumentaram temporariamente para 20mm/dia ou 

mais em associação com o desmonte, e as taxas limite aumentaram para valores 

entre 5 e 10mm/dia. Em abril de 2004, a taxa instantânea associada com o 

desmonte ultrapassou 150mm/dia e a taxa limite aumentou para 35mm/dia. Foi 

expressa então, preocupação em relação aos riscos para o pessoal e possibilidade 

do colapso do talude antes que todo o minério fosse extraído no banco de nível 

330m.  

Em conjunto com a SRK, a KCM contatou a empresa australiana 

GROUNDPROBE e rapidamente concluiu a importação do sistema de estabilidade 

de taludes por radar (SSR) disponibilizado por este grupo. O sistema foi capaz de 

analisar deslocamentos em mais de 3.000 pontos no talude (pixels), com precisão 

sub milimétrica, em um intervalo de tempo de aproximadamente 15 minutos. A 

capacidade de identificar e rastrear os movimentos do talude com tamanha 

intensidade propiciou a gestão com confiança necessária para continuar a 

mineração. 

Um colapso envolvendo cerca de 4,5 milhões de toneladas de rocha ocorreu 

em 16 de julho de 2004. As taxas de movimento nas horas anteriores ao colapso 

haviam subido para mais de 120mm/hora e tanto pessoal quanto equipamentos em 

áreas próximas foram evacuados em tempo hábil. A NOP foi capaz de recuperar 

todo o minério. Mais uma vez percebe-se que o sistema de radar alinhado com a 

integração do pessoal responsável foi crucial para o ótimo resultado obtido. 
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2.9.3    Mina de Agucha 

 

A mina de Rampura Agucha (RAM) está localizada a 220km a sudeste de 

Jaipur, no distrito de Bhilwara, Rajasthan, Índia. No local encontra-se um depósito de 

zinco-chumbo de classe mundial, pertencente à Hindustan Zinc Ltd, Vedanta 

Resources Plc, com uma reserva geológica estimada em 107,33 milhões de 

toneladas (Figura 2.37).  

 

 

Figura 2.37 - Mina de Agucha (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

A empresa Hindustan Zinc Ltd é a primeira produtora integrada de zinco na 

Índia. Ela opera três minas subterrâneas e uma a céu aberto, esta última 

denominada Rampura Agucha, sendo esta considerada uma das mais rentáveis 

minas de zinco do mundo. Na mina encontra-se minério rico de alto teor que propicia 

elevados valores de recuperação e um baixo custo geral de produção. A mina foi 

comissionada em 1991 para uma capacidade de produção igual a 0,9 Mtpa de 

minério. Oito anos mais tarde ocorreu uma expansão para 1,35 Mtpa e mais 

recentemente, em 2005 e 2007, sua capacidade foi aumentada para 3,75 Mtpa e 5 

Mtpa, respectivamente. Outras expansões ocorreriam até o final de 2011 chegando 

a uma capacidade de 6 Mtpa (NOON ET AL, 2009). 

O desenvolvimento sustentável e gerenciamento seguro é uma parte 

fundamental da filosofia da Hindustan Zinc Ltd. Desta forma, após comparar 

diferentes instrumentos de monitoramento de estabilidade de taludes, a RAM optou 

pelo sistema de estabilidade de taludes por radar (SSR) como um compromisso com 

a segurança de seus funcionários e da mina. 

http://www.groundprobe.com/
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Rampura Agucha foi a primeira mina na Índia a utilizar o radar de estabilidade 

de taludes para melhorar a sua produtividade e segurança. O SSR se adequou 

perfeitamente as operações executadas na mina dando o suporte necessário a 

equipe de geotecnia. Desta forma, a Hindustan Zinc Ltd. levou para a Índia os 

melhores padrões de segurança na mineração, abrindo as portas para que outros 

empreendimentos se atualizassem também. É válido salientar que a melhor maneira 

de demonstrar a efetividade do novo equipamento e consequentemente incentivar 

outras empresas a utilizá-lo é através dos resultados observados durante o 

gerenciamento dos KPIs na operação. 

 

2.9.4    Controle do terreno nas operações de Leinster 

 

A operação BHP Billiton Nickel Leinster (LNO) está localizada 600km a 

nordeste de Perth, na Região leste de Goldfields, na Austrália Ocidental (Figura 

2.38). Os depósitos LNO (conhecidos como Perserverance, Rochy’s Reward, 

Harmony e 11 Mile Well) estão situados dentro do Greenstone Belt de Wiluna e os 

corpos de minério são hospedados em fluxos de lavas ultramáficas Komatititicas. 

 

 

 

Figura 2.38 - Mapa de localização de Leinster, Australia Ocidental (Fonte: CAHILL E LEE, 2006). 
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A jazida Perserverance foi lavrada na superfície através de uma cava a céu 

aberto, estendendo-se mais tarde à lavra subterrânea com profundidade atual de 

1.100m. Atualmente, a mina subterrânea Perserverance é a única em operação na 

região de Leinster.  

O corpo de minério principal é lavrado através de acesso em sub-níveis. As 

operações de superfície consistem em monitorar a subsidência causada pela 

operação subterrânea na cava a céu aberto, já concluída, e nas estruturas 

adjacentes. Um programa que tem por objetivo preencher uma parte da cava com o 

rejeito está em andamento, desta forma, ocorrerá uma diminuição da taxa de 

subsidência e minimização dos efeitos na ventilação das proximidades e shafts de 

transporte. 

 

 

Figura 2.39 - Geologia regional da área ao redor de Leinster (Fonte: BERTOLI ET AL, 2003). 

 

 

O corpo de minério de Rochy’s Reward foi lavrado através dos métodos de 

cava a céu aberto e mina subterrânea (realces subterrâneos). Uma operação de 

recuperação recente, na qual extraiu-se uma parte do pilar principal, foi concluída 

em Junho de 2005.  
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Em Harmony os trabalhos de mineração começaram em março de 2000. Um 

amplo plano de gerenciamento do terreno foi desenvolvido de forma a gerir os riscos 

associados com a instabilidade dos taludes, particularmente nos últimos 12 meses 

de antes do encerramento das operações, em agosto de 2005. 

O corpo de minério de 11 Mile Well foi extraído por métodos de lavra a céu 

aberto e os trabalhos foram concluídos em setembro de 2005. Apesar de uma 

pequena operação (18 meses de projeto), a instabilidade localizada dos taludes 

exigiu uma reformulação do projeto após 6 meses. Técnicas de monitoramento 

desenvolvidos em Harmony foram usadas para completar a cava com segurança. 

Nestes casos, o objetivo do controle de terreno é proporcionar uma operação 

de mineração segura e eficiente. Em alguns casos em que parâmetros de taludes 

inadequados tenham sido usados para gerar projetos economicamente otimizados, 

algum grau de instabilidade pode ser esperado. A minimização dos efeitos adversos 

da instabilidade de taludes pode ser realizada através do planejamento da mina e do 

estabelecimento de procedimentos operacionais, o que depende do fornecimento de 

treinamento específico em  avaliação de taludes para todo o pessoal da mina. 

Desta forma, os elementos-chave de controle do terreno nas operações de 

Leinster são: 

 

 Identificação e avaliação das características estruturais;  

 Alimentação de dados geotécnicos no projeto de taludes; 

 Controle de detonação; 

 Monitoramento dos taludes; 

 Apoio no terreno. 

 

No caso da cava de Harmony, o monitoramento de taludes e o suporte no 

terreno foram usados extensivamente para permitir que as operações continuassem 

por 6 meses após a previsão do colapso no talude principal. Para tanto, 

mapeamento e interpretação estrutural foram realizadas em uma base regular, com 

o intuito de avaliar e prever o movimento do talude. Além disto, a equipe de 

geotecnia trabalhou de perto com o planejamento de mina para garantir um projeto 

de cava que minimizasse os efeitos das condições existentes no maciço. O 

mapeamento estrutural também foi utilizado na determinação das necessidades de 

suporte no terreno. 
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Todas as detonações foram observadas por um engenheiro geotécnico 

conjuntamente com a gravação de vídeos para análises posteriores. O engenheiro 

geotécnico acompanhou o detonador, realizando uma inspeção imediata nos taludes 

da cava antes de reabrir a mesma. Nestas operações, dispositivos de detonação 

remotos foram utilizados a fim de reduzir o risco para os funcionários, os quais 

seriam expostos aos riscos de instabilidade relacionados à detonação. 

Em Leinster, o monitoramento de taludes envolve diferentes técnicas, cada 

uma fornecendo informações importantes para o sucesso global da operação. Uma 

delas, a inspeção visual, era realizada pelo engenheiro geotécnico no início do turno, 

imediatamente após qualquer explosão, e, conforme necessário. Medidores foram 

instalados para monitorar eventuais fissuras observadas. Em áreas críticas, um 

gravador foi usado para registrar dados continuamente, com um alarme de 

movimento ligado e varrendo dilatações de rachadura a cada 60 registros. 

Além disto, havia mais de 400 prismas na cava de Harmony, cada um 

associado a um sistema automatizado Leica. Os movimentos dos prismas eram 

verificados diariamente por topógrafos e engenheiros geotécnicos. Comumente, os 

alarmes são definidos para cada prisma em níveis de tolerância ligeiramente 

superiores às taxas de movimento atuais para aconselhar sobre a aceleração. Neste 

caso, o alarme consistia de um ruído audível no computador do escritório de 

monitoramento e e-mails encaminhados para o pessoal responsável. Alarmes SMS 

também estavam disponíveis. 

A continuidade dos dados provenientes dos prismas permitiu a avaliação a 

longo prazo dos movimentos de taludes e a natureza georreferenciada destes dados 

permitiu que eles fossem utilizados para avaliar os movimentos dos taludes da cava 

e determinar o mecanismo de falha. 

Conjuntamente aos métodos citados acima, o radar de estabilidade de taludes 

SSR (Figura 2.40) tem sido usado em Leinster desde 2002. O radar monitora 

continuamente os taludes sendo focado em áreas onde há um baixo nível de 

confiança nas informações obtidas através de prismas e inspeções visuais, com o 

objetivo de prever falhas com tempo suficiente para evacuar todo o pessoal e 

equipamentos. Os tempos de varredura situam-se geralmente entre 10 e 15 minutos, 

com os dados sendo enviados via link de rádio para o escritório de monitoramento. 

As configurações de tolerância do alarme sonoro foram baseadas em falhas 

anteriores com condições de terreno semelhantes. 
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O radar mostrou maiores velocidades de movimento do que aquelas 

apresentadas pelos prismas. Isto ocorreu devido a duas razões, primeiro os dados 

de prismas são apenas pontuais, portanto, um maior movimento pode ser gravado 

pelo radar entre os prismas e segundo, alternativamente, o radar varre a superfície 

do talude, ao contrário dos prismas que podem ser colocados para gravar 

movimentos profundos de maneira mais lenta. 

Ocasionalmente velocidades inferiores foram registradas pelo radar. Isto pode 

ser devido ao ângulo de movimento em relação ao radar produzindo uma magnitude 

de duas dimensões inferior, enquanto que o movimento do prisma é registrado em 

três dimensões. A combinação tanto de dados obtidos através do radar, para 

monitoramento de falhas em potencial perto da face, quanto àqueles fornecidos 

pelos prismas, para a modelagem de mecanismos profundos de falha, foram 

essenciais para o aumento da eficiência nas operações de Leinster. 

 

 

Figura 2.40 - Radar de estabilidade de taludes da GROUNDPROBE monitorando o talude sudeste da cava 
Harmony (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

Além do que foi dito acima, uma parte importante da gestão de risco está 

relacionada com a consciência do pessoal envolvido. Antes de qualquer pessoa ser 

autorizada a trabalhar na cava, ela tem que completar um curso de introdução à 

geomecânica. Esta iniciação destaca o conhecimento atual do movimento do talude 

e do modo esperado para ocorrência de falhas futuras. Os sistemas de 

monitoramento são mostrados em detalhes, incluindo exemplos de aplicação do 

modo como as falhas anteriores foram detectadas. 

http://www.groundprobe.com/
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Mapas geotécnicos de perigo foram produzidos e apresentados nas áreas 

comuns de trabalho como uma referência fácil para os funcionários identificarem os 

perigos existentes nos taludes da cava. Estes mapas mostram zonas de falhas 

anteriores, taxas de movimento obtidas através de prismas, áreas de varredura do 

radar e áreas com alto potencial de queda de rochas. Os mapas de riscos são 

atualizados mensalmente. 

Todos os funcionários foram atualizados com gráficos semanais das 

velocidades de movimento dos prismas e dados relevantes do monitoramento de 

radar. Após o encerramento das operações devido a movimentos de taludes, chuva 

ou alarmes falsos, os funcionários são informados antes de entrarem novamente na 

cava. Cartazes com informações atualizadas mostrando os movimentos do talude, 

mudanças nos limites de alarme e mudanças de procedimentos de evacuação são 

apresentados e exibidos nas áreas comuns. 

A inclusão de todos os elementos-chave acima discutidos no processo de 

gestão de controle do terreno leva à confiança em lidar com condições adversas. 

Como exemplo de tal fato, cita-se o caso do deslizamento 1C nas operações de 

Leinster. 

O deslizamento 1C correspondia à extensão de uma falha anterior (Figura 

2.41). Tal colapso ocorreu em 23 de junho de 2003, enquanto um clean-up estava 

sendo realizado para restabelecer a mineração na área após o colapso inicial. 

 

 

Figura 2.41 - Deslizamento 1 C de Harmony. Imagem mostrando uma falha existente, com os limites destacados 
(Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

http://www.groundprobe.com/
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O colapso estava previsto desde o dia 18 de junho devido ao movimento 

observado nos prismas e medidores de rachaduras. A Figura 2.42 mostra os dados 

do medidor de rachaduras, com aceleração distinta do movimento. 

 

 

Figura 2.42 - Dados do deslizamento 1C a partir do medidor crack (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 
2010b). 

O monitoramento da área continuou através do radar, que mostrou 

aceleração significativa cerca de12hr antes da falha (Figura 2.43). 

 

 

Figura 2.43  - Dados do monitoramento pelo radar (deslizamento 1C) (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 
2010b). 

 

O monitoramento dessa falha forneceu a confiança de que prismas e 

medidores de rachaduras dariam avisos adequados de falhas iminentes em 

condições de terreno semelhantes. Além disso, o monitoramento de radar mostrou 

http://www.groundprobe.com/
http://www.groundprobe.com/
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que, uma vez que os prismas e medidores de rachadura indicassem as falhas, ainda 

havia uma quantidade significativa de tempo de espera antes do início do colapso do 

talude. Estes dados mostram claramente os benefícios de monitoramento do radar, 

mesmo em condições de taludes instáveis. 

Outro exemplo nas operações de Leinster, a falha na rocha fresca no talude 

nordeste, ocorreu como uma extensão de uma falha anterior. Devido a maior 

probabilidade de falha e consequentemente maior risco operacional, o 

monitoramento de radar foi estabelecido em uma região em operação na mina. O 

sistema de prismas estava inoperante, uma vez que prismas novos não poderiam 

ser instalados na face do maciço. O radar detectou movimento antes do colapso de 

uma placa, em seguida, o movimento continuou até uma segunda placa entrar em 

colapso, aproximadamente dois dias depois. 

A Figura 2.44 mostra os dados do talude como são vistos na tela do radar. A 

imagem inferior da direita é um mapa de calor do movimento do talude sobre a 

seção no canto superior direito da foto. Os gráficos mostram o movimento ao longo 

do tempo para áreas selecionadas do talude. 

 

 

Figura 2.44- Dados do radar para duas falhas de placas em rocha fresca (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 
2010b). 

 

http://www.groundprobe.com/
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O monitoramento desse colapso forneceu maior confiança na capacidade do 

radar de dar avisos prévios para as falhas que ocorrem em rochas duras. O colapso 

inicial ocorreu dentro de um período menor que o tempo médio entre as leituras dos 

prismas. Tal fato também demonstrou a capacidade de determinar se a falha estava 

prestes a ocorrer.  Da mesma forma, a utilização do sistema de radar propicia maior 

segurança nas operações e acesso às faces liberadas de minério. 

Novamente os KPIs envolvidos na operação foram: 

 

 Suficiência de reserva/minério liberado: quantidade de minério liberado para 

lavra (produção mensal); 

 Número de não conformidades de segurança; 

 Segurança do trabalho - índice de frequência de acidentes com afastamento. 

 

2.9.5   Pushback 8 south (mina Mt Whaleback) - PB8S 

 

A mina a céu aberto Mt Whaleback , operada pela BHP Billiton Iron Ore 

PtyLtd (BHPBIO), está situada em Newman, cerca de 1200km ao norte de Perth na 

região de Pilbara da Austrália Ocidental. A quantidade total de material movimentado 

na mina é da ordem de 120 Mt por ano e este número está aumentando cada vez 

mais. 

A mina de Mt Whaleback está em operação há mais de 30 anos com a cava 

sendo desenvolvida em uma série de avanços. A operação mineira convencional é 

realizada através de caminhões e escavadeiras (shovel), sendo as etapas de 

perfuração e desmonte realizadas em bancadas de 15m. A perfuração é executada 

por grandes plataformas de perfuração rotativa com os furos de diâmetro variando 

entre 251 e 311mm.  

A cava final, com cerca de 5,5km de comprimento por 2km de largura e 

profundidades maiores do que 500m (34 bancos lavrados), está sendo desenvolvida 

como uma série de avanços que formam os taludes da cava. O Pushback 8 South 

(PB8S), que forma o avanço final sobre o talude sul da cava leste, possui cerca de 

300m de altura e é desenvolvido predominantemente em folhelhos dobrados e 

fraturados, os quais formam a lapa da jazida. O desenvolvimento do PB8S foi 

iniciado em 1999 e agora está em fase de conclusão. Aproximadamente 20Mt de 
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minério hematítico de alto teor e 38 milhões de toneladas de estéril foram extraídas 

deste avanço desde o início da operação. Uma vez que o PB8S estiver concluído, a 

cava leste será usada para armazenar o estéril gerado em outras áreas que estejam 

sendo lavradas na mina. 

O corpo de minério de Mt Whaleback e o desenvolvimento da cava são 

estratigraficamente controlados. Os taludes da cava são desenvolvidos em uma 

variedade de tipos de rochas compreendendo formação ferrífera bandada (BIF), 

folhelhos e chert associado, em um ambiente estruturalmente complexo. A geologia 

estrutural complexa e a estratigrafia do depósito de Mt Whaleback ditam o nível de 

estabilidade dos taludes. Experiências dentro das unidades de xisto, os quais 

formam a maioria dos taludes do PB8S, confirmam que um conhecimento detalhado 

da estratigrafia e geologia estrutural é essencial para o projeto bem sucedido dos 

taludes da cava. 

Uma série de mecanismos de falhas em potencial existe no PB8S e abrange 

320 falhas com pequenos ângulos de acamamento. A probabilidade de instabilidade 

desenvolvida por estes mecanismos foi avaliada usando dois métodos de equilíbrio 

limite dimensional. Assim sendo, desde 1999, o desenvolvimento do modelo 

geotécnico para o PB8S tem sido, até certo ponto, impulsionado pela funcionalidade 

e requisitos de entrada do software utilizado, na época, para realização das análises 

de estabilidade. Uma característica importante das massas de rochas sedimentares 

em Mt Whaleback é a natureza anisotrópica da resistência ao cisalhamento das 

mesmas, introduzida pelos planos de estratificação persistentes e fracos, 

particularmente inseridos dentro das unidades de xisto. Ou seja, a resistência ao 

cisalhamento paralelo ao acamamento será ditada pela força de cisalhamento dos 

planos de acamamento e a força normal no acamamento será ditada pelo maciço 

rochoso. Como tal, todas as análises de estabilidade envolvendo as unidades de 

acamamento em Mt Whaleback são realizadas agora através de modelos 

anisotrópicos de força de rocha, que estão prontamente disponíveis em um grande 

número de populares programas de análise de equilíbrio limite. A relação que 

descreve a transição do maciço rochoso para a força do plano de acamamento está 

sendo investigada com o auxílio de experimentos numéricos. 

Desta forma, além da análise do modelo geológico citado acima e do 

acompanhamento através de inspeções visuais, um monitoramento de 

deslocamento abrangente foi implantado utilizando prismas de pesquisa e 
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inclinômetros. O inclinômetro é um instrumento utilizado para observar 

deslocamentos horizontais ao longo de uma vertical. Consiste em um torpedo que é 

inserido no interior de um tubo guia. A cada 0,5 m o instrumento mede o desvio do 

tubo com relação à vertical. Dessa forma é possível calcular o deslocamento 

horizontal. O tubo guia é instalado no interior de um furo de sondagem e precisa ser 

engastado em uma camada fixa e imóvel. É um instrumento de grande acurácia. 

Inclinômetros podem ser instalados onde é necessário o conhecimento de 

deslocamentos horizontais ao longo de uma vertical, como por exemplo, 

monitoramento de aterros e taludes. Obtém-se com este instrumento um perfil de 

deslocamentos horizontais ao longo de uma vertical, com determinações a cada 0,5 

m. Atualmente, durante a lavra em bancos menores, o radar de estabilidade de 

taludes (SSR) também tem sido empregado. 

Durante a lavra dos bancos mais baixos do PB8S, o SSR tem sido 

empregado para fornecer monitoramento adicional visando a diminuição dos riscos 

de segurança associados pois em comparação com os prismas, seu monitoramento 

cobre toda a área do talude que está sendo monitorado e em intervalos mais curtos 

entre as varreduras (15 minutos versus seis horas). Até o momento, os resultados de 

monitoramento do radar identificaram movimento contínuo apenas na área de um 

deslizamento ocorrido em 13 de fevereiro de 2004. 

O SSR é operado em um modo crítico de segurança. Ou seja, os níveis limite 

de deslocamento são definidos, de forma que os alarmes relacionados a 

movimentos grandes são disparados no escritório de controle da mina e nos 

escritórios da sala da geotécnica. A apresenta um exemplo do monitoramento SSR 

na mina. Na prática, os níveis de disparo de alarme foram definidos após uma 

análise do tipo e tamanho da falha esperada e da necessidade de evitar inúmeros 

alarmes falsos devido às interferências atmosféricas (umidade, temperatura e 

pressão). 
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Figura 2.45 - Exemplo de uma varredura SSR ilustrando o movimento e a interpretação das imagens geradas 
(Fonte: OPERAÇÃO DE MT WHALEBACK). 

 

2.9.6   Minas de Smoky Canyon  

 

A mina de Smoky Canyon, de propriedade da JR Simplot, produz anualmente 

mais de 2 milhões de toneladas de minério de fosfato para uso em fertilizantes e 

outros produtos. A Smoky Canyon Phosphate Resources está localizada no planalto 

acidentado da Floresta Nacional de Caribou em Idaho, a cerca de 20 km de Afton, 

Wyoming (E.U.A.). As operações em Smoky Canyon consistem principalmente de 

mineração a céu aberto. Uma vez extraído, o minério é moído e depois diluído para 

formar uma lama, que é transportada através de 140 km de tubulação subterrânea 

para Pocatello, Idaho, onde é transformada em adubo em Simplot Don Plant. 

Em 1992, a mina sofreu uma ruptura de talude com a ocorrência de uma 

fatalidade. Em uma medida proativa para diminuir a chance de uma tragédia como 

essa se repetir, a liderança da mina foi além das exigências da MSHA (Mine Safety 

and Health Administration) e outras organizações e utilizou o Radar de Estabilidade 

de Taludes para monitorar uma área que era considerada de risco moderado a 

elevado. 

A mina tem experimentado um considerável estresse no pé de uma parede 

com altura de 400 pés (aproximadamente 122 metros). A fim de aliviar o estresse, 

um número estimado de 20.000 toneladas de estéril teria de ser removida. Foi 
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estimado que um fracasso nessa área poderia resultar em uma perda de 200.000 - 

350.000 toneladas de minério. Utilizando uma estimativa aproximada de 300.000 

toneladas e um valor de 225,00 US$/t, a mina estava prestes a perder US$ 

67.510.00,00. 

A administração da mina determinou que a mineração de 20.000 toneladas, 

sem acompanhamento adequado seria inseguro, e eles não estavam dispostos a 

assumir o risco. O Radar de Estabilidade de Taludes da GROUNDPROBE forneceu 

as informações necessárias para que a equipe de monitoramento de risco da mina  

tomasse decisões com confiança. O arrendamento de curto prazo deu confiança 

para lavrar  a área dentro dos padrões de segurança da empresa e com um elevado 

grau de rentabilidade. 

Smoky Canyon estava usando sistemas de prismas, mas, com o movimento 

contínuo, os prismas eram constantemente perdidos em torno da área de 

aceleração. A mina já havia avaliado os sistemas Optech e I-Site, mas depois de 

algumas pesquisas iniciais optou pelo sistema de monitoramento de prismas virtuais 

da Topcon e até então a mina não tinha uma ferramenta contínua e crítica de 

monitoramento. Para esta situação, somente o Radar de Estabilidade de Taludes 

forneceu um sinal de alerta prévio para que eles pudessem continuar a lavrar, e por 

esta razão a mina de Smoky Canyon optou pelo SSR. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  Desenvolvimento das Pesquisas 

 

O problema de integração da cadeia de valor mineral é complexo e composto 

por varias etapas  interdependentes. Uma maneira de abordar o tema é buscar a 

integração de tarefas e procedimentos que compõem cada um dos processos da 

cadeia de valor mineral de maneira semelhante ao procedimento algorítmico de 

Dividir e Conquistar. Neste sentido, o uso de alta tecnologia permite regularizar as 

metodologias de controle esparso e quantificar parâmetros de maneira continua no 

tempo-espaço.  

 

Figura 3.1 - Tarefas e procedimentos inseridos dentro do processo de Plano de lavra (Fonte: CONTRIBUIÇÃO 

DO AUTOR). 

 

 

Com o intuito de exemplificar a proposta feita anteriormente, pode-se verificar 

a viabilidade de integração das atividades de um processo especifico, como por 

exemplo, o Plano de lavra. As operações de lavra, propriamente, são compostas 

pelos processos de sondagem, desmonte, carregamento e transporte. Esses 
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processos estão submetidos a influência direta das propriedades  geomecânicas do 

maciço, e mais especificamente, dos elementos geotécnicos. Pode-se reestruturar o 

diagrama apresentado estabelecendo  o foco de análise nas  tarefas e 

procedimentos que compõem o processo de lavra. Esta perspectiva deve   

demonstrar a influência direta dos parâmetros geotécnicos dentro de um processo 

especifico da cadeia de valor mineral. 

Percebe-se, pela observação da Figura 3.1, que existem diferentes nichos de 

tarefas e procedimentos dentro de cada processo que compõe a cadeia de valor 

mineral. Especificamente, a atividade  de controle de deformação em taludes  é 

realizada, usualmente, pela execução dos seguintes procedimentos: 

 

 Uso de prismas para medidas de deformação horizontal e vertical nos 

taludes; 

 Uso de extensômetros para determinação de deformações horizontais; 

 Instalação de inclinômetros para medidas de deformação horizontal. 

 

O monitoramento das propriedades e condições do maciço rochoso, realizado 

pelas práticas mencionadas acima, pode ser integrado através de um elemento de 

composição e integração. Este seria o radar de imageamento e o seu uso poderia 

eliminar a necessidade de escalonamento espaço-temporal do monitoramento, bem 

como garantir um conjunto de informações continuas.  

Uma perspectiva mais geral sobre a tarefa de integração da cadeia de valor 

mineral pode ser vista nos procedimentos de reconciliação de mina. Nestes 

procedimentos procura-se determinar a influência de parâmetros explanatórios sobre 

elementos dependentes. A análise é geralmente feita de maneira retroativa e utiliza-

se da construção de modelos comportamentais de causa-efeito (relações de 

recorrência)  para a determinação e quantificação de dependências. Pitard (2001) e 

Morley (2003), entre outros trabalhos, definem uma serie de objetivos ou finalidades 

atribuídas ao processo de reconciliação de mina que, em sua maioria, fazem uso de 

indicadores de performance ou desempenho.  
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3.1.1 Preparação do conteúdo 

 

 

Nesta etapa foram realizadas pesquisas e revisões bibliográficas acerca dos 

temas pertinentes ao projeto, incluindo o estudo das principais características dos 

sistemas ERP, levantamento bibliográfico sobre os KPIs e estudo do sistema de 

monitoramento de taludes por radar. Coletou-se trabalhos e artigos relacionados à 

integração das várias operações encontradas na mineração, dentre elas: 

gerenciamento de informações, otimização e sequenciamento de lavra, 

planejamento de curto prazo, análise de informações geológicas e métodos de 

controle de segurança na mina e estabilidade de taludes. Além disto, foram 

realizadas pesquisas com as principais empresas de mineração do Brasil. 

O intuito dessa primeira etapa dentro da sistemática metodológica é garantir o 

correto entendimento do contexto do problema bem como as implicações diretas do 

seu trabalho. Essa perspectiva é diretamente demonstrada ao se tratar o assunto da 

cadeia de valor mineral, uma vez que esse tópico trata justamente da importância de 

integrar as diferentes tarefas e procedimentos do sistema produtivo mineral. O foco 

do trabalho  nesta etapa, portanto, é definir o que são os identificadores chaves de 

desempenho, para o que servem, como podem ser medidos, como podem ser 

aplicados e quando devem ser aplicados.  

É praticamente inexistente literatura consolidada, que aborde e detalhe os 

KPIs mais importantes utilizados, nas empresas de mineração brasileira. Portanto, 

para subsidiar esta tese, foi realizada uma pesquisa entre empresas de mineração 

de alta relevância no mercado nacional e responsáveis pela maioria significativa do 

produto mineral nacional, incluindo as cadeias de produção de minérios de ferro, 

metálicos não ferrosos, cimento e a indústria de exploração mineral. Através de um 

processo de entrevistas e consultas, com os mais experientes gestores do setor 

mineral ,foram identificados os KPIs abaixo, que são apresentados de acordo com a 

divisão proposta anteriormente neste trabalho. 

 

 KPIs de disponibilidade física: 

 

 Suficiência de reserva/minério liberado: quantidade de minério liberado para 

lavra (produção mensal) sem restrição de acesso por problemas geotécnicos; 
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 Valores de reservas (provadas e prováveis); 

 Índice de enchimento: relação entre o volume de material para enchimento e 

o volume escavado; 

 Disponibilidade física de equipamentos e instalações; 

 Índice de utilização; 

 Indisponibilidade para manutenção programada; 

 Indisponibilidade para manutenção forçada; 

 Taxa de falha; 

 Taxa de desligamento forçado; 

 Fator de segurança dos projetos; 

 Largura de rampas; 

 Inclinação máxima de rampas. 

 

 KPIs de utilização: 

 

 Distância média de transporte (DMT); 

 Redução na emissão de CO2; 

 MTTR (Mean Time to Repair): relação entre horas totais de manutenção e o 

número de paradas de manutenção no período; 

 Tempo médio entre falhas – MTBF (Mean Time Between Failures): relação 

entre horas trabalhadas mais horas de manutenção planejada e o número de 

paradas de manutenção no período; 

 Custo total de manutenção pelo ativo imobilizado; 

 Horas extras de manutenções / total de horas de manutenção; 

 Horas de manutenção programada / total de horas de manutenção disponível; 

 Consumo específico por insumo: considerado para os principais insumos 

(diesel, óleo hidráulico, lubrificantes explosivo, energia e pneus); 

 Acúmulo de serviços de manutenção: somatório do número de horas das 

ordens de serviço não atendidas em carteira. 

 

 KPIs de produtividade: 

 

 Percentual de atendimento do plano estratégico mineral; 

 Percentual de atendimento do plano anual de prospecção; 
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 Resultados obtidos após eventuais auditorias (cronograma, custos do projeto, 

investimentos e avaliação operacional); 

 Fator de reconciliação de lavra (Mine Call Factor): relação entre o resultado 

obtido no beneficiamento e as reservas apontadas pela lavra (programação de 

produção ou modelo de curto prazo); 

 Fator de reconciliação geológica de curto com longo prazo: relação entre os 

recursos apontados pelo modelo de blocos de longo prazo com os de curto prazo 

na mesma porção espacial; 

 Aderência ao orçamento; 

 Custo do ROM (anterior à britagem); 

 Fator de diluição total: relação entre o ROM e a reserva in situ lavrada 

(medidos na mesma porção espacial); 

 Fator de recuperação de lavra: relação entre a reserva (provada + provável) e 

o recurso correspondente; 

 Índice de aderência da lavra ao planejamento: relação entre o volume lavrado 

e o volume planejado; 

 Produtividade da mão de obra total; 

 REM: relação estéril minério; 

 Custo total de manutenção pelo faturamento bruto; 

 TIR: taxa interna de retorno; 

 CVA: custo total de produção mais custo de capital por tonelada produzida; 

 Número de anomalias devido a problema de estoque: número de anomalias 

referente ao estoque de minério; 

 Giro do estoque: retrata o número de vezes que o valor estocado foi 

movimentado; 

 Custo por tonelada produzida; 

 Controle de alvarás de pesquisa; 

 Aderência ao orçamento posto na pilha de homogeneização: relação entre o 

custo total real e o orçado; 

 Coeficiente de qualidade das matérias primas (quantidade de produtos fora de 

especificação): nível de atendimento às especificações de qualidade; 

 Índice de problemas reincidentes; 

 Segurança do trabalho - índice de frequência de acidentes com afastamento; 
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 Meio ambiente: percentual de atendimento a condicionantes de licença 

ambiental; 

 Índice de qualidade do produto; 

 Custo da energia; 

 Custo de operação; 

 Custo de manutenção; 

 Custo unitário de meio ambiente; 

 Ganho real de reserva provada; 

 Ganho real de reserva provável; 

 Indicador da qualidade na redução; 

 QAQC: controle de qualidade de dados e informações geológicas. 

 

 KPIs de eficiência geral dos equipamentos: 

 

 Consumo de diesel por tonelada de minério produzida; 

 Custo de remoção de estéril; 

 Custo por tonelada movimentada; 

 Custo por hora por frota; 

 Custo por tonelada por frota; 

 OEE (Overall Equipment Eficiency) perfuração: índice de eficiência global do 

equipamento de sondagem (m/h motor / m/h nominal) x disponibilidade (horas 

trabalhadas/horas totais) x fator qualidade ((Furos totais - furos perdidos) / furos 

totais); 

 Tonelada por metro perfurado; 

 Índice de matacão: número de matacões por 1000 toneladas de minério 

desmontadas; 

 Rendimento por fogo; 

 OEE transporte: índice de eficiência global do equipamento de transporte (t/h 

motor / t/h nominal) x disponibilidade (horas trabalhadas / horas totais); 

 OEE britagem: índice de eficiência global do equipamento de britagem (m/h 

motor / m/h nominal) x disponibilidade (horas trabalhadas/horas totais) x fator de 

qualidade (produção total - produção fora da especificação) / (produção total); 

 Produtividade de fornos elétricos ou a combustível e/ou biocombustível; 

 Fator de carga: potência média / potência máxima em porcentagem; 
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 Geração de finos: produção mensal acumulada de finos; 

 Consumo específico de energia térmica; 

 Índice de consumo interno de energia; 

 LCC (life cycle cost): custo do ciclo de vida de equipamentos; 

 Metros de sondagem perfurados (m/ano); 

 Velocidade do transporte; 

 Alocação de equipamentos; 

 OEE carregamento: índice de eficiência global do equipamento de 

carregamento (t/h motor / t/h nominal) x disponibilidade (horas trabalhadas / horas 

totais). 

 

 KPIs qualitativos: 

 

 Acompanhamento da realização dos serviços (Planejamento x Execução); 

 Nível de satisfação do cliente interno: Avaliação da percepção de clientes 

internos através de questionários padronizados; 

 Nível de satisfação dos stakeholders (publico interno, externo, autoridades 

governamentais e órgãos ambientais e de classe); 

 Nível de satisfação do mercado; 

 Taxa de sucesso em auditorias de recursos e reservas. 

 

Analisando as pesquisas realizadas e as opiniões dos funcionários das 

empresas, considera-se que os principais KPI´s de um projeto de mineração são o 

valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR) ao término da vida útil 

da jazida. Estes resultados podem ser monitorados ao longo do tempo através de 

um plano base elaborado, tomando-se os devidos cuidados para que não obtenha 

resultados positivos por meio do acúmulo de passivos. Os mais importantes KPIs a 

serem monitorados ao longo da vida da mina (além das estimativas atualizadas de 

VPL e TIR) estão dispostos na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Principais KPIs a serem monitorados durante a vida útil de uma mina (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 

KPI Justificativa 

Índice de aderência do plano de curto prazo ao 

de longo (georreferenciado) 

Permite a avaliação da reconciliação do planejamento 

de lavra de curto prazo ao de longo prazo; 

Índice de reconciliação geológica de curto prazo 

com a de longo prazo 

Permite a avaliação da reconciliação geológica de 

curto prazo com a de longo prazo; 

Índice de reconciliação da lavra com a geologia 

de curto prazo 

Permite a avaliação da reconciliação da lavra com a 

geologia de curto prazo;  

Número de não conformidades de segurança Permite a avaliação do sistema de segurança adotado 

pela empresa 

Número de não conformidades de meio 

ambiente 

Permite a avaliação da filosofia adotada pela empresa 

em relação a questões ambientais 

Número de não conformidades de qualidade Permite a avaliação da qualidade do produto 

Índice de aderência da produção real  com a 

planejada 

Permite a avaliação da aderência da produção real 

com a planejada. 

Índice de aderência da produtividade real com a  

planejada 

Permite a avaliação da aderência da produtividade 

real à planejada 

Índice de aderência do custo de produção real 

em relação ao previsto 

Permite a avaliação da aderência do custo de 

produção real ao planejado 

Índice de aderência dos preços dos produtos 

reais em relação aos orçados 

Permite a avaliação da aderência dos preços reais 

dos produtos aos preços planejados 

 

 

Estes indicadores poderão ser desdobrados para as várias áreas da empresa, 

fornecendo uma visão clara de como está o andamento do projeto. No caso de 

anomalias, devem ser identificadas as causas, avaliados os impactos no projeto e 

tomadas ações de ganho de eficiência ou mitigação. 

A  Figura 3.2 apresenta um exemplo teórico do processo completo de 

reconciliação, em que a geologia de mina busca fornecer informações sobre a 

jazida. Esta informação deve possibilitar a produção de produtos minerais dentro das 

especificações de qualidade e quantidade definidas. Ou seja, a integração da 

geologia de mina com os demais processos da mineração é fundamental para sua 

adequada gestão. 
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Figura 3.2 - Desafio de integração entre os principais processos da mineração (Fonte: PASSOS ET AL, 

2010). 

 

Na literatura, é possível encontrar indicativos de que a reconciliação, se 

praticada de maneira adequada e aliada à perspectiva da gestão sistêmica, é fator 

fundamental ao sucesso do empreendimento mineral. Segundo Passos et al (2010), 

a reconciliação com o controle de indicadores de desempenhos proporcionou 

benefícios relacionados ao fortalecimento da interação entre os setores da mina 

(geologia, operações, processos e outros), à melhoria do padrão de qualidade e do 

nível de compreensão dos dados coletados, e ao ganho de eficiência e economia de 

tempo dos empregados e melhor utilização global de recursos. Neste caso, foram 

utilizados oito pilares para a reconciliação, conforme apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Os oito pilares de reconciliação na operação mineral (Fonte: PASSOS ET AL, 2010). 

 

Outro exemplo relevante, discutido por Passos et al (2010), é o sucesso em 

termos de pesquisa mineral e tratamento do minério de ouro obtido na mina a céu 

aberto New Celebration, situada no oeste australiano. A qualidade dos resultados 

obtidos está ligada ao planejamento cuidadoso, aliado a um rigoroso controle da 

qualidade e práticas seletivas no tocante à minimização da diluição, mantendo-se, 

todavia, o mesmo nível de produção. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisados os KPIs 

correlacionados ao sistema de monitoramento de taludes via  radar empregado 

pelas empresas Vale (Carajás) e Centaurus, bem como a metodologia de 

gerenciamento destes indicadores proposta.  

 

3.1.2 Preparação da infraestrutura  

 

Nesta etapa foi organizada toda a parte física necessária para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto foram utilizados diversos equipamentos 

como periféricos, computadores de última geração e softwares especializados que 

foram adquiridos pela empresa Vale da empresa australiana GROUNDPROBE PTY. 
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Conforme já descrito no subcapítulo 2.9, o radar SSR é composto por uma 

série de elementos. Todos os elementos eletrônicos adquiridos têm por função 

conseguir receber e trabalhar os dados de interferometria medidos pelo radar. Esta 

etapa deve tomar real atenção uma vez que existem requisitos físicos de hardware 

mínimos para que o trabalho possa ser executado corretamente. 

 

3.1.3 Estudo do sistema de coleta e tratamento de dados 

 

Nesta etapa foi estudado o modo como os diferentes sistemas, abordados no 

presente trabalho, lidam com o fluxo de informações presente nas suas atividades e 

quais os KPIs relacionados aos mesmos. Para tanto, revisou-se as funcionalidades e 

a estrutura funcional do novo sistema de monitoramento de taludes empregado nas 

minas da empresa Vale. 

 

3.1.4 Projetos desenvolvidos 

 

Nesta etapa, foram desenvolvidos dois projetos, um em parceria com a 

empresa Vale baseado na identificação e gerenciamento de KPIs geotécnicos 

encontrados na mina N4E, em Carajás e outro com a empresa Centaurus Metals.  

O projeto  com a empresa Vale foi constituído pelo estudo da influência do 

novo sistema de monitoramento de taludes recentemente adotado pela empresa, na 

medição e gestão destes KPIs e pela análise dos resultados obtidos através de 

ações realizadas em função de tais dados. O objetivo do estudo era avaliar, através 

dos dados coletados nesta etapa, os significativos benefícios obtidos com o correto 

gerenciamento dos KPIs, amparado pela nova tecnologia empregada, nos setores 

de extração e produção do minério e segurança operacional na mina.  

No projeto da Centaurus Metals, foi estudado o impacto do sistema de 

monitoramento de taludes por radares imageadores SSR nos ângulos gerais de 

talude das cavas projetadas. Ambos os projetos permitiram estudar a importância do 

gerenciamento de KPIs para a integração da cadeia de valor mineral e avaliar o 

impacto econômico de sua aplicação. 

 



121 
 

 

3.1.5 Compilação dos resultados 

 

Nesta etapa os dados coletados através dos projetos de aplicação foram 

analisados e ajustados com o intuito de visualizar os benefícios alcançados pela 

análise constante dos KPIs. Ressalte-se que dada a implantação muito recente do 

radar em Carajás, o KPI que imediatamente se destacou, foi o de segurança do 

trabalho nas operações da mina e do complexo industrial. Com o tempo de 

utilização, espera-se que o radar contribua muito para os estudos geotécnicos de 

compreensão do comportamento dos maciços rochosos, o que permitirá analisar os 

parâmetros operacionais e os fatores de segurança utilizados. A análise realizada a 

partir dos dados do projeto Centaurus Metals, ainda que seja conceitual, demonstra 

a flexibilização nas decisões geotécnicas ao se considerar um sistema de controle 

por radar SSR.  

Fica claro que todos os KPIs indicados como pertencentes à classe de fatores 

influentes primários da cadeia de valor mineral devem ser alterados de alguma 

maneira pela metodologia adotada. Essa observação advém do fato de que, ligados 

diretamente ou por consequência, as diferentes partes operacionais do 

empreendimento mineiro devem ser afetados por eventos de instabilidade de 

taludes. 

De maneira mais precisa pode-se numerar os principais elementos 

influenciáveis pelo uso de tecnologia de ponta para a análise geotécnica como: 

 

i.  Elementos de disponibilidade física dos equipamentos: 

   

 Disponibilidade física de equipamentos e instalações: com a inviabilização de 

algumas áreas, as expectativas de disponibilidade serão alteradas levando 

equipamentos e instalações a serem ou subutilizados ou sobre utilizados; 

 Fator de segurança dos projetos: a ocorrência de acidentes não antevistos 

pode levar a mudanças de perspectiva de projeto mudando os níveis de segurança 

global das operações; 

 Fatores geométricos: devido à necessidade de remobilização de 

equipamentos e pessoal, podem existir mudanças de layout construtivo da 

escavação com o intuito de manter as operações de lavra. 
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ii.  Elementos de utilização dos equipamentos: 

 

 Distância média de transporte (DMT): a mudança no perfil construtivo da mina 

com a inserção de áreas não seguras levará, necessariamente, a perda do conjunto 

de rotas ótimas de transporte; 

 Tempo médio entre falhas: é evidente que a ocorrência de falhas deverá 

aumentar a frequência de falhas registradas.  

  

iii.  Elementos de produtividade: 

 

 Percentual de atendimento do plano estratégico mineral: devido à mudança 

do esquema produtivo e de suporte necessário para readequar a porção da mina 

sujeita ao deslizamento, é evidente que o planejamento de lavra fica comprometido; 

 Segurança do trabalho: é um dos elementos de produtividade que é mais 

evidente durante a utilização do monitoramento via radar uma vez que esta prática 

permite a criação de mapas de zonas instáveis; 

 REM - relação estéril minério: com a ocorrência de movimentação não 

planejada do material, é provável que ocorra perda parcial de controle de diluição e 

inviabilização imediata de certas porções mineralizadas do depósito; esses dois 

fatos contribuem para o aumento da relação estéril/minério. 

 

iv.  Elementos de eficiência geral dos equipamentos: 

 

 Custo de remoção de estéril, 

 Consumo de diesel por tonelada de minério produzida, 

 Alocação de equipamentos; 

 

v.  Elementos qualitativos: 

 

 Acompanhamento da realização dos serviços; 

 

A metodologia proposta procurou manter em perspectiva a prioridade de uma 

visão holística sobre a evolução processual do empreendimento mineiro. Para tanto, 

foi investido um grande esforço na tentativa de caracterizar os principais fatores 
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influentes da cadeia de valor mineral, sob a denominação de KPIs. O dispêndio é 

evidenciado pela abordagem dada à revisão histórica do assunto bem como os 

aspectos teóricos da sua grande área de conhecimento de inserção. 

Devido à inexistência de uma metodologia clara para integração de 

indicadores de desempenho do sistema produtivo mineral, percebe-se que a 

proposta desta tese é totalmente inovadora. A partir da metodologia sugerida é 

possível racionalizar o processo de decisão com base em grandezas mensuráveis 

contidas na cadeia de valor mineral (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 - Diagrama de integração demonstrando a influência das diversas classes de KPI no plano de lavra 
(Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

3.2 Metodologia para a integração da cadeia de valor mineral 

 

As etapas necessárias para a correta execução da metodologia proposta para 

a integração da cadeia de valor mineral são as seguintes: 
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1 - Definição, validação, medição e controle dos KPIs. 

2 - Compreensão da influência do impacto técnico e econômico da variação 

destes KPIs no processo produtivo da empresa, através de estudos de análise de 

sensibilidade.  

3 - Quantificação dos investimentos necessários para a integração da cadeia 

de valor mineral, tomando-se como base os KPIs anteriormente identificados. 

4 - Análise do retorno dos investimentos. 

4.1 - Definição do custo e a expectativa de retorno para a execução de um 

projeto piloto em escala reduzida que funcione como prova de conceito, visando à 

integração de uma parte da cadeia de valor mineral. 

4.2 – Implantação do projeto piloto e coleta dos dados provenientes do 

mesmo. 

    5 - Análise dos resultados obtidos nos quatro primeiros passos e tomada de 

decisão quanto ao prosseguimento do processo de integração. 

 

O modo de operação proposto para a execução das etapas necessárias para 

a integração da cadeia de valor mineral é demonstrado também na Figura 3.5. 

Percebe-se que pela realização de um simples esquema de operações sequenciais 

subordinadas a avaliações independentes é possível avaliar, gerenciar e controlar o 

problema de integração da cadeia de valor mineral.  
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Figura 3.5 - Processo de análise, desenvolvimento e decisão para projetos de integração da cadeia de valor 
mineral (*ROI: Retorno de investimento) (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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4 Materiais e métodos 

 

 

Para a execução dos trabalhos foram utilizados microcomputadores de ampla 

utilização nos setores industriais e de serviços, com sistema operacional Microsoft 

Windows de 64 bits, 8,00 GB de memória RAM, 2,67 GHz de velocidade de 

processamento e 500 GB de memória em disco rígido e placa de vídeo dedicada 

(Geforce GTX295) com 1792 MB de memória RAM. Utilizou-se este hardware com o 

intuito de processar dados, traduzindo-os para imagens virtuais visualizadas na tela 

do computador. 

 O principal software utilizado foi o SSRViewer™ (processamento de dados 

provenientes do monitoramento de taludes) fornecido pela empresa australiana 

GROUNDPROBE PTY. Foram utilizados ainda outros programas que processam 

informações nas empresas tais como os pacotes Microsoft Office e software 

desenvolvidos para possibilitar a comunicação entre os sistemas principais deste 

estudo. É importante salientar, que todo o processamento foi executado em 

ambiente Windows (64 bits) com o uso de softwares e drivers apropriados a cada 

uma das atividades desenvolvidas. 

Para a execução dos trabalhos de otimização de cavas, sua operacionalização, 

cálculo de massas e volumes, foi utilizado o software de modelagem de jazidas e 

planejamento de minas Micromine, fornecido pela empresa australiana MICROMINE 

PTY.  
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5 Resultados e discussões 

 

 

Primeiramente realizou-se uma análise da utilização dos sistemas comerciais 

ERP nas principais empresas de mineração do país.  Foram observados os 

principais benefícios e limitações existentes, principalmente com relação à 

dificuldade que estes sistemas têm em medir e controlar os KPIs primários da cadeia 

de valor mineral.  

Na segunda etapa dos trabalhos, foram realizadas análises bibliográficas e 

entrevistas junto às empresas visando a identificação dos KPIs mais importantes de 

suas cadeias de produção. Através da realização de reuniões, discutiu-se com os 

Engenheiros de Minas, Geólogos e gestores das empresas analisadas nos projetos 

desenvolvidos, as opiniões referentes aos processos antes e após a realização do 

estudo proposto, com o intuito de captar suas impressões acerca das características 

funcionais da utilização sistêmica dos KPIs e identificar as mudanças por eles 

percebidas no processo de produção do minério.  

 Para a análise específica dos dados provenientes dos projetos, dividiu-se o 

processo em duas partes. A primeira diz respeito ao ambiente encontrado nas minas 

antes da análise sistêmica dos KPIs relacionados ao monitoramento de taludes. A 

segunda parte considera este ambiente após a implantação da metodologia de 

análise proposta. Nos dois casos, a coleta de dados foi realizada através de visitas 

de campo, uso de softwares e equipamentos específicos, discussões com os 

profissionais da empresa, observações diretas do processo de controle geotécnico e 

análise das consequências práticas dos resultados obtidos, que aprimoraram a 

gestão dos KPIs e facilitam a tomada de decisões de curto prazo para aprimorar as 

diferentes situações operacionais. 

 

5.1  Implantação do sistema de radar nas minas de ferro de Carajás, 

da empresa Vale 

 

A empresa brasileira Vale concluiu ao final do mês de maio de 2011, a 

instalação de seu primeiro radar para monitoramento de taludes nas minas ferro de 

Carajás (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 - Radar de monitoramento instalado nas minas de ferro de Carajás (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 

 

A maior motivação da empresa para a implantação do radar foi a 

possibilidade de aumento da segurança operacional das atividades de lavra e do 

acompanhamento da estabilidade dos taludes e estradas das minas em tempo real. 

Segundo a geóloga geotécnica Aristotelina Silva, a segurança é uma prioridade 

absoluta na Vale e pela primeira vez, a possibilidade de monitoramento geotécnico 

em tempo real de forma totalmente informatizada e automática é possível nas 

operações da empresa. O autor deste trabalho manteve constante contato com a 

geóloga responsável pelo controle geotécnico da mina e participou ativamente dos 

processos de coleta, tratamento e análise dos dados de monitoramento dos taludes 

utilizados no projeto Carajás, aqui descrito, sendo responsável por sua utilização e 

apresentação.  

A prática de monitoramento de taludes utilizada na mina consistia no emprego 

de um sistema de prismas/estação total e extensômetros.  Estes instrumentos são 

equipamentos utilizados para monitorar o deslocamento relativo, positivo ou 

negativo, entre dois pontos em uma superfície (WYLLIE E MAH, 2005). Eles são 

usados normalmente para o monitoramento de trincas de tração nas cristas dos 

taludes, ainda que possam ser usados em outras situações, conforme ilustrado na 

Figura 5.2. 
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Figura 5.2 -  Desenho esquemático da instalação de um extensômetro de cabo (Fonte: U.S. DEPARTAMENT OF 
TRANSPORTATION, 1989). 

 

     O monitoramento geotécnico utilizando prismas é corriqueiro em muitos 

ambientes de engenharia. A utilização desses equipamentos em conjunto com a 

estação total é uma proposta metodológica utilizada em minas desde o inicio da 

década de 1990  (THOMAS, 2011). Através da instalação de bases refletoras e 

prismas em superfícies inclinadas estratégicas e/ou  de potencial risco, utiliza-se a 

estação total para a realização de medidas de distância e deformação do talude. A 

Figura 5.4 mostra o perfil de funcionamento do sistema descrito.  

 

 

Figura 5.3 - À esquerda extensômetro instalado em trinca em um talude e à direita extensômetro de cabo (Fonte: 
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.4 - Sistema de monitoramento utilizando prismas e teodolito digital (Fonte: U.S. DEPARTAMENT OF 
TRANSPORTATION, 1989). 

 

 

Figura 5.5 - À esquerda prisma instalado na face de um talude e à direita estação total dentro de casa de 
proteção (Fonte: THOMAS, 2011). 

 

Ambos os equipamentos precisam de uma rotina de medição e verificação 

que permita o monitoramento das condições geotécnicas do talude.  Devido ao 

caráter pontual, no espaço e tempo, das medidas realizadas, tais instrumentos 

conduzem a uma análise escalonada do problema e não possibilitam um controle 

sistemático sobre os diversos KPIs de geotecnia intervenientes no processo. Os 

radares de imageamento permitem, diferentemente do sistema de prismas e 

extensômetros, a integração de toda a cadeia de tarefas e procedimentos envolvidos 

na etapa de controle geotécnico. Uma vez que a aquisição dos dados é realizada de 

maneira continua no tempo, e sequencial no espaço, a medição e monitoramento 

dos KPIs é feita de maneira mais efetiva, e otimizada, no sentido gerencial do termo. 
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Tomando a primeira porção do fluxo metodológico proposto apresentado na 

Figura 3.5, percebe-se que os procedimentos descritos até aqui exemplificam 

operações de identificação e qualificação dos KPIs relacionados ao processo. 

Adicionalmente, tendo-se a em mente a influência e benefícios decorrentes da 

implantação do sistema de imageamento proposto, espera-se que o monitoramento 

dos taludes em tempo real afetem positivamente as operações produtivas, 

diminuindo, por exemplo, o tempo de liberação de acesso a áreas sob suspeita de 

apresentar movimentação que represente eventual risco humano ou patrimonial. Isto 

evidentemente também terá reflexos nas operações produtivas, pois menor tempo 

de paradas ou restrições de acesso significa ganho de produtividade nas operações. 

 

 

Figura 5.6 - Representação da primeira porção do esquema metodológico proposto nesta tese. (Fonte: 
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

Um caso interessante que corrobora as afirmações acima é o da utilização do 

radar para monitoramento dos taludes da estrada principal de acesso do núcleo 

residencial aos escritórios da Mina de N5W. O monitoramento pelo radar foi 

necessário nos taludes da estrada em trechos próximos à mina, pois trincas e 

deslocamentos foram observados no piso de rolamento da estrada. Esta situação 

gerou preocupação na equipe de geotecnia que resolveu deslocar o radar desde a 

mina de N4E, para possibilitar o monitoramento no local.  A Figura 5.7 mostra a 

evolução temporal das deformações em um talude da mina N5W. 

Não 
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Figura 5.7 - Evolução da deformação de talude na mina N5W (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

Figura 5.8 - Vista do talude da mina N5W monitorado pelo SSR (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

  

Esta segunda parte do estudo pode ser alocada dentro da analise que deve 

ser feita na segunda etapa da metodologia proposta. Analisando-se a Figura 5.9, 

percebe-se que, neste estudo em particular, a avaliação da viabilidade da alocação 

do sistema de monitoramento para o acompanhamento da situação da estrada de 

acesso da mina N5W  constitui a aplicação da segunda etapa da metodologia 

proposta. Nesta etapa, deve-se procurar determinar se existem parâmetros 

suficientes que justifiquem a execução de um certo tipo de controle que possui a 

finalidade de integrar atividade e procedimentos específicos inclusos em uma certa 

carreira de tarefas. Mais precisamente, avaliação e determinação da necessidade de 

deslocamento do equipamento para o monitoramento da estrada de acesso da mina 

N5W, constitui um estudo de determinação de viabilidade da integração do controle 

geotécnico desta parte da mina. 
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Figura 5.9- Representação da segunda porção do esquema metodológico proposto nesta tese. (Fonte: 
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

Com as facilidades de observação gráfica dos pontos monitorados, sua 

sobreposição com a fotografia da área e o acompanhamento dos gráficos de 

deformação, foi possível constatar que a velocidade de deformação estabilizou e 

não seria perigoso utilizar a estrada rotineiramente. 

Os gráficos presentes na Figura 5.10, Figura 5.11, Figura 5.12, Figura 5.13, 

Figura 5.14 e Figura 5.15, mostram a situação da deformação inicial e final para três 

áreas, nas quais as deformações permanecem constantes todo o tempo, indicando a 

estabilização dos taludes. Os dados numéricos associados a este caso estão 

discriminados no APÊNDICE E - Dados da estrada de acesso da mina N4E. 

 

 

Figura 5.10 - Gráfico de deformação da situação inicial para a área 1 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 

Não 
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Figura 5.11 - Gráfico de deformação da situação final para a área 1 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 

 

 

Figura 5.12 - Gráfico de deformação da situação inicial para a área 2 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 
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Figura 5.13 - Gráfico de deformação da situação final para a área 2 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 

 

 

Figura 5.14 - Gráfico de deformação da situação inicial para a área 3 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.15 - Gráfico de deformação da situação final para a área 3 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

O radar também iniciou atividades de trabalho em áreas distintas da região sudoeste 

da mina de N4E com atividades de monitoramento de taludes. Observaram-se áreas 

com velocidade de deslocamento acima dos níveis de alarme superior, indicando 

alta possibilidade de ruptura (Figura 5.16). Atualmente  não se está trabalhando 

neste setor da mina e a área sob movimentação acentuada é relativamente 

pequena. Registra-se, contudo, a necessidade de monitoramento subsequente pelo 

radar, quando da retomada dos trabalhos prevista para este setor. 

 

 

Figura 5.16 - Monitoramento de áreas com alta possibilidade de ruptura (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Os gráficos destes monitoramentos são apresentados na Figura 5.17 e na 

Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.17 - Gráfico de deformação x tempo para as áreas destacadas (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

Figura 5.18 - Gráfico de deformação x tempo para as áreas destacadas (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

Com o aumento do tempo de utilização do monitoramento geotécnico por 

radar, espera-se criar uma série temporal de dados históricos. Esta série irá 

subsidiar estudos geotécnicos que permitirão antever e diminuir a taxa de falhas não 

previstas nos taludes e com isso exercer maior controle e melhorias quanto a itens 

relacionados a: 
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 Fator de segurança dos projetos geotécnicos dos taludes; 

 Índice de problemas reincidentes; 

 Segurança do trabalho - índice de frequência de acidentes com afastamento; 

 Custo por tonelada movimentada. 

 

A Tabela 5.1 resume o histórico operacional de monitoramento de talude 

utilizando o SSR nas minas de Carajás. Os dados apresentados na tabela 

demontram a versatilidade e extensa capacidade de trabalho do radar SSR uma 

vez que percebe-se uma diversidade de tempos de monitoramento, em distintas 

areas da mina.  

A avaliação do impacto operacional da implantação do sistema de 

monitoramento geotécnico através do imageamento por radar pode ser sumarizada 

a partir da identificação dos KPI mencionados acima. Percebe-se que existe uma 

relação direta entre as metricas apontadas acima e os indicadores de desempenho 

listados no capitulo 3. Avaliando mais precisamente que o processo de listagem 

das metricas e avaliação da sua relevância ao processo em análise pode ser 

sumarizada nas ultimas operações relatadas ao programa metodologico proposto e 

ilustrado pela Figura 5.19. 

 

 

Figura 5.19 - Representação da segunda porção do esquema metodológico proposto nesta tese (Fonte: 
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

  

Não Sim 
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Tabela 5.1 - Resumo das atividades de monitoramento em Carajás (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR).  
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5.1.1 Diminuição dos tempos de paradas da produção devido a incertezas 

quanto ao risco geotécnico: Projeto de implantação do sistema de 

radar nas minas de ferro de Carajás, da empresa Vale. 

 

A tarefa de monitoramento e gerenciamento dos KPIs geotécnicos requer alguma 

via de aquisição de dados sobre o comportamento do talude. A instrumentação 

geotécnica, que inclui medidores de trincas, vários tipos de extensômetros de 

superfície e de furo, tiltímetros, inclinômetros e piezômetros (CAWOOD E STACEY, 

2006) é usada como prática comum para a realização desta  tarefa. Os dados de 

saída, ou seja, o conjunto de informações e inferências realizadas através dos KPIs 

medidos, deve ser capaz de responder as seguintes perguntas: 

 

i. Qual tipo de movimento do talude (translacional, rotacional, tombamento, 

queda de blocos); 

ii. Qual a taxa de deformação da superfície/sub-superfície; 

iii. Qual a taxa de deformação aceitável para aquela superfície. 

 

Este conjunto de questionamentos serve como diretriz para a decisão de qual 

medidas de contenção e mitigação geotécnica devem ser empregadas.  

 O monitoramento de talude  através do imageamento da superfície por um 

radar SSR é uma técnica nova que vem demonstrando sucesso experimental. O 

apelo técnico-econômico deste procedimento está relacionado à capacidade do SSR 

em realizar medidas continuas no espaço-tempo com relativa simplicidade. A 

vantagem deste sistema sobre o sistema de prismas-teodolito/estação total é 

justamente esta continuidade espaço-temporal das medições. 

Para o estudo comparativo, considera-se um sistema de monitoramento de 

taludes baseado no recolhimento de dados de deformação através de prismas 

instalados em uma malha, linear, regular de 25m. A aquisição e envio dos dados à 

estação de análise  é feita de maneira automática. A análise de todos os prismas é 

feita duas vezes ao dia, devido às restrições de tempo de aquisição e 

processamento dos dados. Problemas atmosféricos, como poeira e/ou neblina, não 

serão considerados nesta análise. 

 Considera-se que após um evento de desmonte, algumas áreas monitoradas 

passaram a apresentar taxas de deformação da ordem de 60mm/dia. Como os 



141 
 

 

dados disponibilizados pelo sistema de prismas tem um caráter espaço-temporal 

esparso, existe uma grande incerteza sobre a real possibilidade de colapso do 

talude. Observando as propostas descritas na  Tabela 5.1 e considerando a 

impossibilidade de obtenção de dados com maior continuidade, seria razoável que a 

atividade na área analisada fosse interrompida por pelo menos um dia para a 

verificação da evolução da situação.  

O monitoramento, espacialmente contínuo, realizado pelo radar SSR mostra, 

supostamente, que somente uma área específica do talude global apresenta altas 

taxas de deformação. Percebe-se a partir dos dados de imageamento que áreas 

situadas entre os prismas (pontos não amostrados anteriormente) apresentam taxas 

de deformação relativamente baixas (<10mm/dia). Somando a informação espacial 

descrita à análise temporal dos dados, é possível  inferir que a evolução da taxa de 

deformação não é crescente.  

Em conjunto, as afirmativas feitas acima oferecem os argumentos 

necessários para a não-paralização da área uma vez que a probabilidade real de 

colapso ainda está abaixo do limite admissível. A situação hipotética apresentada 

ganha importância extrema quando considera-se os casos citados por Wessels 

(2009). Segundo este autor, diversos eventos de colapso de talude , com formas 

particulares, ocorrem seguindo os princípios abaixo: 

 

 Colapso total posterior a eventos de pequena deformação total (20-55 

a 225-395mm); 

 Taxa de deformação média em período pré-colapso da ordem de 

0.025-0.17mm/dia; 

 Ausência de sinais visíveis de deformação e falha iminente; 

 Desenvolvimento das falhas de maneira repentina. 

 

Partindo das considerações e abstrações feitas podemos analisar o caso da 

mina N5W (Complexo Carajás) da Vale. Esta mina faz parte do complexo Carajás e 

sua produção em 2011 foi de 50.8 Mt de ROM,  sendo que 80% da massa do bloco 

é constituída de minério. Os seguintes parâmetros serão usadas nestas análises: 
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 Dias de trabalho na mina durante ano: 365; 

 Numero de turnos por dia: 3; 

 Duração do turno:8 horas; 

 Produção diária de minério constante. 

 

Supondo que a usina de beneficiamento opere segundo uma recuperação 

mássica de 85%, o total de produto diário disponibilizado pela estação é de 94,6 kt. 

Tomando o valor de venda do minério de ferro, com especificações de teor e 

granulometria genéricas, como sendo de US$ 40,00/t, o custo diário de uma 

eventual paralização da produção da mina, desconsiderando a existência de pilhas 

“pulmão”, é de US$ 3.780.000,00. 

As Figura 5.21 e Figura 5.22 mostram a evolução temporal da deformação do 

talude contendo a estrada de acesso a mina N5W, ilustrado na Figura 5.20. A 

análise dos dados apresentados nestes gráficos permitiram justificar de maneira 

consistente a posição de não interrupção do acesso a mina em um evento de 

desenvolvido progressivo da deformação da superfície. 

No caso da mina N5W, o SSR permitiu que, através da análise espaço-

temporal  continua da superfície instável, avaliar o real grau de comprometimento da 

estabilidade do talude. O uso de instrumentação técnica, que neste exemplo era um 

conjunto de prismas e extensômetros, sugeria a necessidade de paralização do 

acesso. A avaliação por imageamento, no entanto, indicou uma desaceleração dos 

movimentos do talude evitando assim a parada da mina e a consequente penalidade 

econômica por tal ação. 

Ainda que a análise econômica seja aproximada e sujeita a várias considerações, 

ela indica claramente as penalidade relacionadas ao fechamento de unidades 

produtivas. Com base neste cenário justifica-se a importância do controle geotécnico 

e da capacidade de tomada de decisão, baseada em dados, frente às incertezas do 

comportamento de taludes instáveis. 
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Figura 5.20 - Ilustração das áreas monitoradas pelo SSR na mina N5W (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 
Figura 5.21 - Dados relacionados à situação da estrada na área 1 antes da estabilização do talude (Fonte 

CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.22 -  Dados relacionados à situação da estrada na área 1 apos da estabilização do talude (Fonte: 

CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

  

As figuras completas com os dados do monitoramento da estrada pelo radar SSR 

estão disponíveis nos APÊNDICE E - Dados da estrada de acesso da mina N4E. 

Gestão aprimorada dos ângulos de taludes operacionais em lavra a céu aberto do 

projeto Centaurus Metals. 
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5.2 Projeto para monitoramento de taludes da Centaurus Metals 

 

A empresa Centaurus Metals Ltda.  vem realizando os trabalhos de pesquisa 

e desenvolvimento do Projeto da Centaurus Metals, localizado próximo a cidade de 

Guanhães, Minas Gerais, através de acordos realizados com a Cenibra Logística 

Ltda. A Cenibra, proprietária das terras, iniciou os trabalhos de pesquisa mineral na 

região do projeto da Centaurus Metals no ano de 2004, através do requerimento de 

pesquisa, onde a mesma possui plantação e extração de eucaliptos para produção 

de celulose, e possui licenciamento ambiental necessário para as suas atividades. A 

partir de 2010 a Cenibra e Centaurus entraram em acordo visando acelerar e 

maximizar a pesquisa e lavra de minério de ferro nas áreas dos direitos minerários 

pertencentes à própria Cenibra. A Figura 5.23 mostra a localização espacial do 

Projeto da Centaurus Metals. 

 

 

Figura 5.23 - Localização geográfica do projeto da Centaurus Metals (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

O Projeto da Centaurus Metals é parte da sequência de formações ferríferas 

arqueanas a paleoproterozóicas descritas como Grupo Guanhães, localizado na 

região de Guanhães. O depósito é identificado por afloramentos de itabirito friável 

que se estende a 100m  de profundidade antes de se tornar mais compacto. A 
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principal zona de minério, conhecido como alvo Tigre tem uma extensão de 1,5km 

com larguras entre 40m a 80m. Existem três outros alvos satélites na imediação do 

projeto que não distam mais que 500m do alvo Tigre denominados: Cruzeiro, Galo e 

Coelho assim como exposto na Figura 5.24. A mineralização de ferro friável é 

contínua ao longo da direção da camada, homogênea, de grãos médios a grossos, 

composto principalmente de hematita e pequenas quantidades de magnetita com 

quartzo. Os corpos mineralizados estão ilustrados na Figura 5.24. 

 

 

Figura 5.24 - Ilustração dos corpos mineralizados existentes na área (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 O modelo de blocos tecnológicos, interpolado com base no teor de ferro das 

amostras de sondagem, é apresentado na Figura 5.25 e na Figura 5.26. 

 

 

Figura 5.25 - Ilustração do modelo de blocos das mineralizações do projeto da Centaurus Metals (vista norte-
leste) (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.26 - Ilustração do modelo de blocos das mineralizações do projeto da Centaurus Metals (vista norte-
oeste) (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

O limite de cava final operacionalizado , para os dois cenários geotécnicos 

propostos, assim como seções transversais do modelo gerado, são ilustrados pela  

Figura 5.27 , Figura 5.28 , Figura 5.29 e Figura 5.30. 

 

Figura 5.27 - Ilustração do projeto de mina desenvolvido para um dos corpos mineralizados existentes em da 
Centaurus Metals (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.28 - Seção 1 apresentada na figura 6.4 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

Figura 5.29 - Seção 2 apresentada na figura 6.4 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.30 - Seção 3 apresentada na figura 6.4 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

Figura 5.31 - Impacto da mudança de inclinação de talude nos limites finais de  cava (Fonte: CONTRIBUIÇÃO 
DO AUTOR). 
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Figura 5.32 - Vista de planta do projeto da Centaurus Metals (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Para este estudo utilizou-se o modelo de blocos tecnológicos produzido para 

o Projeto da Centaurus Metals. A determinação das envoltórias, reconhecidas como 

os limites finais de cava, foi realizada utilizando o renomado algoritmo de Lerchs e 

Grossmann (1965) incorporado no software de planejamento utilizado.  

O limite final de cava é definido como o contorno matemático ótimo que 

resulta em um retorno econômico, a partir de  uma função de valoração, 

considerando restrições e requisitos impostos. Para a determinação desses limites 

baseado em um modelo de discretização (blocos) carimbado com algum critério de 

qualidade (usualmente teor de substância útil), é utilizado algum esquema de 

agrupamento que permita selecionar os blocos de maneira a maximizar ou otimizar 

um dos seguintes parâmetros: 

  

 Lucro; 

 Conteúdo de metal; 

 Valor marginal. 

 

A Figura 5.33 mostra a sequência de tarefas e análises necessárias para a 

determinação do limite final de cava de um empreendimento. 

 

 

Figura 5.33 - Esquema metodológico para determinação dos limites finais de cava (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 
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A técnica de Lerchs-Grossmann (ou de Lerchs e Grossmann), desenvolvida 

por Lerchs, H., Grossmann I.F. (1965), considera a representação do corpo de 

minério como um grafo rotulado acíclico.  O algoritmo de Lerchs e Grossmann 

trabalha com um grafo estendido que inclui um nó de raiz r, formando um arco com 

capacidade infinita e vai de r  para todos os nós de V. Uma árvore estendida no 

grafo é uma rede em (V,A). Um ramo em uma árvore enraizada são as raízes das 

sub árvores ou ramos formadas por si só e seus descendentes. 

 

 

Figura 5.34 - Exemplo de corte em grafo (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

É  importante ressaltar os seguintes pontos com relação ao procedimento de 

determinação das envoltórias matemáticas ótimas sobre o modelo de blocos : 

 

i. Foram selecionados  parâmetros técnicos e econômicos para geração 

das cavas ótimas baseados em conhecimento ex ante; 

 

ii. As superfícies matemáticas e relatórios técnicos sobre as cavas ótimas 

geradas foram obtidos através da execução de rotinas existentes no software 

Micromine.  

 

Os parâmetros técnicos e econômicos utilizados para a geração dos limites 

finais das cavas estão apresentados nas Tabela 5.2 e Tabela 5.3.  
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Tabela 5.2 - Parâmetros técnicos e econômicos utilizados para determinação das cavas. (Fonte: 
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR).  

PARÂMETROS VALOR UNIDADE 

Preço de Venda 40 USD/tpf* 

Cutoff 20 % 

Minério de Ferro Friável 

Média de Recuperação Metalúrgica 90,3 % 

Teor de Ferro - Produto Final 67,17 % 

Custos 

Mina (material friável) 1,52 USD/t 

Mina (material compacto ) 1,82 USD/t 

Processamento (friável) (tpf) * 11,37 USD /tpf* 

Processamento (compacto) (tpf) * 14,85 USD /tpf* 

* tonelada de produto final (tpf) 

 

 

Tabela 5.3 - Parâmetros técnicos utilizados para determinação das cavas. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 

PARÂMETROS TÉCNICOS DE MINERAÇÃO VALOR UNIDADE 

Diluição 5 % 

Recuperação de lavra 100 % 

Densidade do Minério Friável In situ 2,29 t/m
3
 

Densidade do Minério Semi-Friável In situ 2,67 t/m
3
 

Densidade do Minério Compacto In situ 3,10 t/m
3
 

Densidade do Estéril Compacto In situ 2,57 t/m
3
 

Densidade do Estéril Friável In situ 2,00 t/m
3
 

 

 



154 
 

 

Deve-se ressaltar que o autor deste texto participou de todas as etapas 

referentes a aquisição, tratamento e análise dos dados aqui apresentados. 

Especificamente, o autor é o responsável técnico perante o DNPM3 (Departamento 

Nacional da Produção Mineral) pelo projeto da Centaurus Metals e é o profissional 

responsável (Competent Person – CP) nos relatórios submetidos para bolsas de 

valores australiana (ASX – Australian Stock Exchange) pela Centaurus, segundo o 

código australasiano JORC4 (Joint Ore Reserves Committee). Desta forma o autor é 

responsável integral por todas as informações apresentadas. 

 

5.2.1 Estudo geotécnico e inclinação dos ângulos 

 

Ressalta-se que a metodologia proposta no item 3.2 e aplicada no projeto do 

item 0, pode ser aplicada integralmente por similaridade. 

Neste projeto em particular, foi realizado um estudo geotécnico preliminar 

para determinar a inclinação dos ângulos de talude a serem usados para a geração 

e operacionalização da cava final. Para os ângulos de projeto foi adotado um fator 

de segurança (FS) de 1,3. Para este projeto também foram calculados os ângulos de 

taludes para um fator de segurança (FS) de 1,1. A Tabela 5.4 mostra os resultados 

dos ângulos calculados: 

 

Tabela 5.4 - Resultados da análise geotécnica para os diferentes litotipos existentes no projeto da Centaurus 
Metals. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

Maciço 
Ângulo Geral (°) 

FS=1,3 (Projeto) FS=1,1 (Arrojado) 

Friável 38 45 

Semi-friável 50 55 

Compacto 60 65 

 

 

A  Figura 5.35 ilustra os valores propostos os diferentes tipos de materiais 

existentes no Projeto da Centaurus Metals. 

 

                                            
3
 http://www.dnpm.gov.br/ 

4
 http://www.jorc.org/ 
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Figura 5.35 - Valores de inclinação dos taludes para as diferentes litologias presentes na lavra (Fonte: 
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

5.2.2 Resultados obtidos 

 

Foram geradas as cavas matemáticas utilizando os parâmetros listados na 

Tabela 5.2 e Tabela 5.3, variando o fator de segurança. Atualmente o Projeto da 

Centaurus Metals contempla somente o aproveitamento do minério friável. Mas 

existe a possibilidade do aproveitamento do minério compacto após a exaustão do 

minério friável. Para este projeto foram avaliados quatro cenários: 

 

 Cenário 1: Aproveitamento somente do minério friável; 

 Cenário 2: Aproveitamento somente do minério friável do alvo Tigre; 

 Cenário 3: Aproveitamento do minério compacto e friável; 

 Cenário 4: Aproveitamento do minério compacto e friável do alvo Tigre. 

 

 

Compacto 

Semi-friável 

Friável 



156 
 

 

 

Os resultados estão resumidos na tabela Tabela 5.5: 

 

Tabela 5.5 - Resultados para os produtos de lavra obtidos nos diferentes cenários. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 

Cenário Fator de Segurança Estéril (tx103) 

1 
1,3 50,654 

1,1 45,539 

2 
1,3 40,025 

1,1 35,282 

3 
1,3 119,410 

1,1 114,430 

4 
1,3 94,809 

1,1 89,831 

 

 

Em todos os cenário observou-se uma redução da quantidade de estéril 

removido da ordem de 5 milhões de toneladas. Considerando-se um custo médio de 

1,7 dólares por tonelada de estéril removido, isso resultaria em uma economia direta 

da ordem de US$ 8.500.000,00 durante a vida da mina. A Figura 5.36, Figura 5.37, 

Figura 5.38 e Figura 5.39 demonstram o valor comparativo da quantidade de estéril 

e do dispêndio financeiro relacionado a esta operação nos quatro cenários 

propostos. 
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Figura 5.36 - Resultados técnicos/financeiros para o cenário 1. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 

 

 

 

 

Figura 5.37 - Resultados técnicos/financeiros para o cenário 2. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 
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Figura 5.38 - Resultados técnicos/financeiros para o cenário 3. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 

 

 

 

Figura 5.39 - Resultados técnicos/financeiros para o cenário 4. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 

AUTOR). 
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5.2.3 Operacionalização de cava final 

 

 Para este projeto também foi analisado o impacto da mudança dos ângulos 

gerais de taludes nos resultados das cavas operacionais. Para isto foi escolhido um 

cenário específico, e foi realizada a operacionalização deste cenário variando o fator 

de segurança (1,1 e 1,3). Para os dois casos os limites finais da cava são os 

mesmos, variando somente o ângulo de face dos taludes. Os parâmetros da cava 

estão descritos na Tabela 5.6: 

 

Tabela 5.6 - Parâmetros operacionais da cava final. (Fonte: CONTRIBUIÇÃO 

DO AUTOR). 

Parâmetros Valor Unidade 

Gradiente máximo para a rampa de 

acesso 
10 % 

Altura do banco 10 m 

Largura mínima da berma 4 m 

Largura da rampa 12 m 

 

 

Tabela 5.7 - Ângulos de face do talude(Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

Maciço 

Ângulo de Face do Talude (°) 

FS=1,3 (Projeto) FS=1,1 (Arrojado) 

Friável 48,7 59,0 

Semi-friável 66,3 73,3 

Compacto 79,9 86,2 

 

 

 

Os resultados de determinação do limite final de cava e operacionalização da 

cava pode ser vistos nas Figura 5.41 e Figura 5.42. Os valores da quantidade de 

estéril removido nos dois cenários são apresentados na Tabela 5.8: 
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Tabela 5.8 - Resultados da Operacionalização da cava matemática.(Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

Fator de Segurança Estéril (tx10
3
) 

1,3 44,462 

1,1 38,638 

 

 

Ao se trabalhar com um Fator de Segurança de 1,1, obteve-se uma redução 

de 5,8 milhões de toneladas de estéril. Esta redução corresponde a 13% do estéril 

total da cava. Considerando-se um custo médio de 1,6 dólares por tonelada de 

estéril removido, isso resultaria em uma economia direta da ordem de US$ 

9.900.000,00 durante a vida da mina, em termos de Valor Presente Líquido (VPL).  

 

 

 

Figura 5.40 - Resultados técnicos/financeiros para o caso em discussão (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 5.41 - Cava Operacional para Fator de Segurança de 1,1 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

Figura 5.42 - Cava Operacional para Fator de Segurança de 1,3 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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5.3 Comparação dos benefícios econômicos e investimento necessário 

para o monitoramento de taludes em tempo real 

 

O custo unitário de um sistema de radar SSR com sobressalentes 

necessários, instalação e treinamento das equipes situa-se na ordem de US$ 

700,000.00 o que denota o favorável custo benefício do sistema face aos benefícios 

econômicos e em relação à segurança das equipes operacionais e equipamentos 

envolvidos nas atividades de lavra. 

 

 

5.4  Análise dos resultados  

 

Os resultados obtidos pela aplicação da tecnologia do sistema de 

imageamento nos casos de monitoramento de taludes por sistemas de radar 

demonstram uma melhora sensível na medição e controle dos parâmetros 

associados aos principais KPIs envolvidos nesta etapa da cadeia de valor mineral. 

Como resultado desta demonstração, verificam-se benefícios tangíveis, advindos da 

eficaz medição e controle dos KPIs, o que justifica ,economicamente, os esforços 

técnicos e econômicos para a integração da cadeia de valor mineral. O ponto chave 

que deve ser levado em conta é a importância da medição dos KPIs e da construção 

de uma estratégia de gerenciamento dos mesmos.  

O objetivo desta tese, como já foi definido, é o de comprovar a importância 

dos KPIs como fatores de integração da cadeia de valor mineral. Sob este objetivo 

deve-se posicionar uma justificativa financeira, uma vez que a mineração é, em 

quase a sua totalidade, baseada em algum tipo de apelo econômico e intensa em 

utilização de capital e de recursos financeiros. Os projetos desenvolvidos no 

Capítulo 5, demonstram claramente os benefícios econômicos relatados a aplicação 

do sistema SSR a dois casos nacionais, reforçando a justificativa financeira para a 

aplicação de alta tecnologia ao monitoramento e controle dos KPIs geotécnicos, 

como: Percentual de atendimento do plano estratégico mineral, acumulo de serviços 

de manutenção, fator de segurança dos projetos. 



163 
 

 

Nos casos analisados, o potencial de benefício econômico equivalente ao 

custo de aquisição de cada sistema de radar unitário (considerando o custo de US$ 

700,000.00) é apresentado na Tabela 5.9: 

 

Tabela 5.9 - Demonstrativo do beneficio econômico alcançado pelo uso de sistemas de monitoramento SSR. 

Projeto 
Potencial de Beneficio: 

VPL 

Unidades de sistemas SSR 

equivalentes 

Caso da Vale em Carajás 
US$ 3,780,000.00 

(por dia) 
5 unidades SSR 

Caso do projeto da Centaurus 

Metals 

US$ 9,900,000.00 (para a 

vida do projeto) 
14 unidades SSR 

(Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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6 Processo  de análise, desenvolvimento e decisão para projetos 

de integração da cadeia de valor mineral 

 

 

Atualmente muitas empresas brasileiras de mineração fazem uso da 

informática e de sistemas computacionais, como ferramentas fundamentais em seus 

processos produtivos e atividades administrativas. Consequentemente, fazem uso 

de sistemas especializados técnicos e administrativos para executar, manter e 

controlar suas diversas operações, sejam elas compostas por atividades primárias 

ou de suporte da cadeia de valor mineral. Porém, como já foi demonstrado, o uso 

destas ferramentas ainda não é realizado de modo integrado, o que frequentemente 

gera o desencontro e falta de concordância entre dados e informações provenientes 

de atividades técnicas e administrativas. 

Em decorrência das discussões e apresentação dos projetos desenvolvidos 

ao longo desta tese, denotando tanto a possibilidade quanto os benefícios de se 

medir e gerenciar os KPIs, foi proposta, no capítulo 3, uma metodologia para a 

integração da cadeia de valor mineral. Esta metodologia permite a execução 

escalonada dessas etapas e com pontos para verificação dos resultados e tomada 

de decisão para prosseguir ou não conforme o seu grau de sucesso. Este enfoque 

cuidadoso permite a redução dos riscos financeiros associados a futuros projetos, 

considerando o volume de investimentos necessários para a integração da cadeia 

de valor mineral. 
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7 Conclusões e recomendações 

 

As pesquisas desenvolvidas pelo autor permitiram comprovar o objetivo e 

seus componentes propostos para esta tese, conforme são apresentados abaixo: 

 

  Demonstrar a viabilidade de monitoramento e gerenciamento de KPIs 

relacionados aos procedimentos e atividade de controle geotécnico utilizando uma 

técnica de imageamento por radar;  

 

  Comprovar a importância dos KPIs como fatores de integração da atividade 

geotécnica da cadeia de valor mineral; 

 

 A tese proposta, objetivando comprovar a importância do monitoramento e 

gerenciamento eficaz dos KPIs para a integração da cadeia de valor mineral e seu 

impacto na eficiência, qualidade e economicidade dos processos  envolvidos, foi 

demonstrada ao longo deste trabalho, pelos projetos apresentados, que ressaltaram 

a importância da aplicação da metodologia de verificação desenvolvida e os 

resultados obtidos (vide itens 5.1.1, 5.2.2, 5.3 e 5.4). As várias tarefas e 

procedimentos que compõem as atividades da cadeia de valor mineral, foram 

integradas através da utilização do sistema imageamento (radar SSR), utilizada no 

projeto de implantação do sistema de radar nas minas de ferro de Carajás, da 

empresa Vale; 

 

  Avaliar o impacto do uso  do sistema de imageamento na integração das 

etapas que compõem uma das atividades primárias da cadeia de valor mineral e da 

utilização de uma metodologia adequada para a análise, desenvolvimento e decisão 

para projetos de integração da cadeia de valor mineral;  

 

 Através da descrição e análise dos projetos desenvolvidos, demonstrou-se 

que a aplicação de alta tecnologia possibilita um adequado controle  e 

gerenciamento dos KPIs envolvidos nas atividades de monitoramento geotécnico de 

taludes, tais como, percentual de atendimento do plano estratégico mineral, acúmulo 

de serviços de manutenção, fator de segurança dos projetos, coeficiente de 

qualidade das matérias primas, as conciliações de Lavra e Geologia. Uma vez que 
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ela permite integrar com eficácia atividades e procedimentos da cadeia de valor 

mineral, gerando um incremento na percepção das equipes técnicas envolvidas e 

auxiliando na tomada de decisões operacionais (vide itens 5.1.1, 5.2.2, 5.3 e 5.4). A 

adequabilidade da metodologia de integração da cadeia de valor mineral proposta 

no item  3.2, foi comprovada pelo projeto de implantação do sistema de radar nas 

minas de ferro de Carajás, da empresa Vale; 

 

  Estudar a importância da integração de atividades de controle geotécnico 

através de um sistema de monitoramento de taludes utilizando sistema de radar; 

 

 O projeto desenvolvido nas minas N4E e NRW (Carajás, Vale) demonstrou 

como o sistema de radar imageador SSR permite integrar diferentes atividades e 

procedimentos de controle e monitoramento geotécnico realizadas usualmente por 

metodologias escalonadas no tempo e no espaço. A rápida percepção por parte da 

equipe de geotecnia de que o talude de suporte da estrada de acesso havia 

estabilizado, permitiu a rápida liberação da mesma e a consequente economia de 

expressivo volume financeiro; 

  

  Demonstrar a possibilidade de benefícios econômicos através de melhorias 

nas condições racionais e temporais de decisões gerenciais, operacionais e de 

projeto de minas; 

 

 O controle dos indicadores chave de desempenho geotécnico e sua gestão 

integrada apontaram para um atrativo potencial de ganhos operacionais e 

econômicos pelas empresas de mineração uma vez que que permitem uma melhor 

postura gerencial frente a imprevisibilidade natural relacionada a eventos 

geotécnicos. Adicionalmente os resultados obtidos nesta tese permitem antever a 

possibilidade de diminuição dos coeficientes de segurança no dimensionamento dos 

taludes de minas sem risco à segurança operacional, através do uso de sistemas de 

alta tecnologia para a integração das tarefas e procedimentos da atividade de 

geotecnia (vide itens 5.1.1, 5.2.2, 5.3 e 5.4); 

 

 Demonstrar a possibilidade de aumento do desempenho total da mina; 
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 O processo de monitoramento e gerenciamento dos  KPIs geotécnicos , tais 

como, percentual de atendimento do plano estratégico mineral, acumulo de serviços 

de manutenção, fator de segurança dos projetos, coeficiente de qualidade das 

matérias primas, as conciliações de lavra e geologia. Através do uso do radar SSR 

demonstrou-se a possibilidade de melhor controle sobre as incertezas do 

comportamento dos taludes de mina. Por consequência pode-se demonstrar, 

utilizando o projeto de gestão aprimorada dos ângulos de taludes operacionais em 

lavra a céu aberto do projeto da Centaurus Metals, que a utilização do sistema 

imageador permite uma flexibilização nas restrições de ângulo de talude praticados 

usualmente, com potencial de geração de benefícios econômicos relevantes; 

 

  Demonstrar a possibilidade de melhorias na segurança e confiança 

operacional; 

 

 Devido ao alto grau de complexidade e incerteza relacionados ao 

comportamento dos taludes de mina, o monitoramento por radar, ao integrar as 

várias tarefas e procedimentos da atividade de controle geotécnico, permite em 

tempo contínuo uma maior previsibilidade de situações adversas (colapsos, 

rupturas, queda de blocos, etc.), garantindo que diversos problemas operacionais e 

de segurança sejam minimizadas ou eliminados, conforme foi demonstrado no 

projeto de implantação do sistema de radar nas minas de ferro de Carajás; 

 

Existe uma percepção geral na indústria, de que a integração da cadeia de 

valor mineral trará importantes benefícios econômicos, porém esta percepção tem 

sido difícil de ser demonstrada, principalmente porque até o presente momento não 

havia sido desenvolvida a metodologia adequada para medir seus possíveis 

benefícios. Por outro lado, iniciativas isoladas das empresas de mineração para 

entenderem seus processos de forma mais adequada têm sido incentivadas e 

algumas das mais avançadas desenvolveram KPIs que permitem medir ou qualificar 

o desempenho de seus processos. Desta forma, aplicando-se a metodologia 

desenvolvida nesta tese que inclui o desenvolvimento dos KPIs adequados e de sua 

medição sistemática, a aplicação de processos tecnológicos para a integração da 

cadeia de valor mineral poderá ser convenientemente avaliada, seja quanto aos 
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resultados ou quanto aos investimentos necessários para a sua realização, 

possibilitando a avaliação do retorno dos investimentos e os benefícios reais da 

integração da cadeia de valor mineral.  

Este tese demonstrou os ganhos econômicos, de segurança patrimonial e 

pessoal que  a integração da atividade geotécnica da CVM propicia e abre o 

caminho para sua replicação às outras atividades que a compõe.  

Assim, é correto afirmar que o processo de análise, desenvolvimento e 

decisão para projetos de integração da cadeia de valor mineral proposto nesta tese 

e a metodologia de verificação proposta, permitirá às empresas de mineração 

desenvolverem seus projetos de forma estruturada, analisando os investimentos e 

retornos esperados para os empreendimentos, considerando-se a possibilidade de 

execução de projetos piloto para medir os benefícios alcançados com a integração e 

decidindo-se, a partir daí, pela execução de projetos mais abrangentes que 

envolvam seus demais processos produtivos da cadeia de valor mineral.  

Atingindo-se este ponto, será  possível realizar a gestão integrada da cadeia 

de valor mineral, tanto no que diz respeito às sua atividades de suporte, quanto às 

suas atividades primárias, de forma que a indústria mineral atingirá portanto, os 

mesmos níveis de integração dos setores automatizados mais avançados da 

indústria manufatureira, para os quais o processo se apresentou de forma mais 

simples, dada a inexistência das complexidades e incertezas intrínsecas da indústria 

mineral.  

A prática industrial mostra que processos bem medidos, bem controlados e 

bem gerenciados, tendem a ser mais seguros para o ser humano e para as 

comunidades circunvizinhas, além de menos agressivos ao meio ambiente. 

 Adicionalmente, dada à característica de alta intensidade de capital 

necessária à indústria mineral, quaisquer ganhos decorrentes de aumentos de 

eficácia e produtividade, tendem a ter grande relevância econômica para o 

empreendimento.  

Esta tese comprova, a partir dos projetos desenvolvidos pelo autor, os 

benefícios da integração da atividade geotécnica da cadeia de valor mineral pela 

aplicação da alta tecnologia, segundo uma metodologia clara e objetiva e demonstra 

os benefícios econômicos advindos dessa integração, assim, todos os fatores 

expostos, comprovam que há ganho, em nível econômico, humano e ambiental, 
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denotando a atratividade econômica, social e ambiental de se estudar a aplicação da 

integração para as demais atividades da cadeia de valor mineral. 

 

Recomenda-se, todavia, atentar para alguns fatores críticos para que a implantação 

de projetos de integração da atividade geotécnica pelo sistema de radar SSR 

possam ser bem sucedidos: 

 

 O sistema de radar SSR ainda é importado, desta forma há que se tomar 

precauções para que o processo de importação seja feito de forma 

cuidadosa para que não haja atrasos e custos extras referentes a 

desembaraços aduaneiros ou não conformidades nas listas de 

componentes do equipamento, Caso tudo seja feito de forma cuidadosa, 

o processo transcorre de forma relativamente simples; 

 A infraestrutura a ser preparada pela empresa que implantará o sistema 

de radar SSR deve ser compatível com o nível da tecnologia adquirida, 

demandando treinamento de pessoal e cuidados para que se disponha de 

partes sobressalentes entre itens eletrônicos e mecânicos e pessoal 

habilitado a repará-la; 

 Uma quantidade adequada de sobressalentes específicos do radar SSR 

deve ser adquirida para evitar a parada do equipamento no caso de 

alguma falha de seus componentes, visto serem estes também 

importados. 

 

Finalmente, ao se avaliar a integração da cadeia de valor mineral de forma mais 

abrangente, recomenda-se verificar no mercado, empresas de comprovada 

experiência neste tipo de atividades, visto que a tecnologia avança rapidamente e 

espera-se uma grande evolução no fornecimento de soluções nesta área, devido ao 

alto potencial de retorno econômico dos investimentos, conforme os resultados 

desta tese permitiram comprovar. 
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9 APÊNDICES 

 
 

 

APÊNDICE A - A produção mineral e o ciclo de planejamento de lavra 

 
 

 É notório que até o presente momento a integração das atividades primarias 

da cadeia de valor mineral não pode ser demonstrada ou viabilizada pela aplicação 

pura e simples dos sistemas ERPs. Neste sentido, a presente tese contribui com 

uma metodologia desenvolvida pelo autor para exemplificar uma forma segura de 

integração da cadeia de valor mineral pelas empresas de mineração (vide item 3.2). 

 

 

 

Figura 9.1 - Modelo esquematizado do sistema de produção de uma mina (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

Conforme descrito em Nader et al (2011), o ciclo de planejamento pode ser 

melhor compreendido em termos de seus processos, através da Figura 9.2 enquanto 

o ciclo operacional, através da Figura 9.3, sendo que, a combinação de ambos 

resulta na Figura 9.4. 
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Figura 9.2 - Ciclo de planejamento (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

 

 

 

Figura 9.3 - Ciclo operacional (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR).  
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Figura 9.4 - Ciclo de planejamento e ciclo operacional (Fonte: ADAPTADO DE AZEVEDO, 2007). 

 

A união das atividades primárias e de suporte, específicas da mineração, 

representa os requisitos finais de dados e processos de integração para a indústria 

mineral, como ilustrado na Figura 9.5. Antes, porém, para que isto ocorra, alguns 

desafios devem ser vencidos. 

A complexidade que envolve a cadeia de valor mineral, em sentido amplo, 

recai tanto sobre fatores naturais (i,e,  as características geomecânicas do maciço 

rochoso e a distribuição de teores do minério explotado) como  em fatores 

operacionais (i,e, parâmetros de lavra e beneficiamento do minério). Diante deste 

cenário pouco favorável, a tarefa de integração da cadeia mineral é uma proposta 

incerta.  Ainda que seja possível, em teoria,  a elaboração de um conjunto de regras 

de decisão que permita relacionar todos os pontos que compõem  os processos da 

cadeia mineral, a viabilidade técnica e justificativa econômica de tal metodologia é 

questionável devido a sua altíssima complexidade. 
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Figura 9.5 - Sistemas integrados na indústria mineral (Fonte: ADAPTADO DE AZEVEDO, 2007). 
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APÊNDICE B - Aplicações de sistemas ERP  à cadeia de valor mineral 

 

Os sistemas ERP são extremamente aptos a lidar com as atividades 

ilustradas na Figura 2.5 e têm sido amplamente utilizados em várias empresas 

diferentes ao redor do mundo. Entretanto, na indústria mineral o mesmo não 

acontece e os principais desafios para a implantação das soluções ERP estão 

relacionados ao setor de produção, como será discutido abaixo.  

Porter e Millar (1985) afirmaram que a tecnologia da informação (TI) vem 

mudando a forma de operação das empresas, afetando de maneira ativa todo o 

processo no qual as companhias criam seus produtos e realizam seus negócios. 

Ainda hoje, as empresas de mineração não utilizam todo o potencial da TI aplicada à 

cadeia de valor de uma mina, devido à falta de dados e integração do processo.  Um 

importante conceito que destaca a importância da TI nos negócios é a cadeia de 

valor, que divide as atividades de uma empresa em primárias e de suporte, como 

mostrado na Figura 9.6.  

  

 

Figura 9.6 - Cadeia de Valor de uma Empresa (Fonte: PORTER E MILLAR, 1985), 

 

 

Os sistemas comerciais ERP têm sido largamente aplicados na indústria 

mineral, porém a maioria das implantações tem se concentrado no suporte das 

atividades gerenciais da mineração. A principal peculiaridade da cadeia de valor de 

uma mina, comparada com a cadeia de valor genérica proposta por Porter e Millar 

(1985), é que a atividade primária de Logística “Inbound” é limitada pela extração de 

minério.  
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APÊNDICE C - Os Indicadores Chaves de Desempenho 

 

A organização industrial hoje é marcada pelo fato de que grande parte das 

empresas trabalham com dados incorretos ou inconsistentes, ainda que muitos 

desses sejam nomeados como indicadores chaves de desempenho (KPI). Poucas 

empresas realmente monitoram os seus KPIs devido, em grande parte, a falta de 

entendimento sobre o assunto, ainda que estes condicionem de maneira decisiva na 

viabilidade gerencial do projeto (vide item 3.2). 

Os KPIs, indicadores chave de desempenho, são variáveis que devem 

permitir a medição de desempenho ao longo do tempo de forma a possibilitar análise 

comparativa de melhorias na eficiência e eficácia dos processos. Estes indicadores 

podem ser divididos em duas classes diferentes, KPIs quantitativos e KPIs 

qualitativos, de acordo com o método utilizado para sua avaliação. 

Os KPIs quantitativos correspondem àqueles mensuráveis e analisados 

através de índices numéricos e valores calculados. Estes podem ser divididos em 

quatro grupos diferentes de acordo com sua função especifica:  

 

 DF: são aqueles relacionados à medição da disponibilidade física de 

equipamentos e instalações; 

 UTL: são aqueles relacionados à medição do nível de utilização de 

equipamentos e instalações; 

 PRD: são aqueles relacionados à medição de índices de produtividade; 

 EGE: são aqueles relacionados à medição da eficiência geral dos 

equipamentos. 

 

Os KPIs qualitativos são utilizados indiretamente nas análises dos processos, 

pois não apresentam dados numericamente relacionados à eficiência e 

produtividade dos processos. Apesar disto, geram valiosas informações (subjetivas 

na maioria das vezes), tais como, opiniões internas e percepções externas pela 

comunidade, que permitem apoiar a análise de processos dentro de uma empresa. 

Estes indicadores fornecem dados importantes relacionados a avaliações internas, 

avaliações feitas pelos clientes e pelo mercado, o que é bastante útil para 

determinar a taxa de aceitação dos serviços, produtos e qualidade e imagem geral 

da empresa. 
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A identificação dos KPIs possibilita a criação de uma linguagem única para a 

atividade de mineração, facilita o processo de gestão corporativo através da 

identificação de melhores práticas e necessidades de suporte para a melhoria do 

desempenho, além de fornecer parâmetro de comparação homogêneo, que auxilia 

na integração consistente da cadeia de valor mineral. 

Visando uma análise mais detalhada da influência dos KPIs na mineração é 

razoável pontuar que esta atividade é composta basicamente por seis processos 

principais que englobam toda a complexidade deste tipo de empreendimento, e nos 

quais estão distribuídos todos os outros sub processos encontrados na cadeia de 

valor mineral. 

O primeiro processo tem por objetivo promover a identificação e o 

desenvolvimento de pesquisas e projetos de mineração alinhados às estratégias do 

negócio, respeitando e, se possível superando, as leis e normas vigentes, visando 

atender as necessidades dos clientes e as tendências de mercado. Através de tais 

ações torna-se possível a identificação de oportunidades de desenvolvimento de 

projetos de mineração; o desenvolvimento de planos de busca de bens minerais; a 

estruturação de bancos de dados contendo informações sobre áreas potenciais para 

exploração mineral, aspectos físicos, químicos e geológicos relativos a depósitos e 

minerais avaliados; a caracterização de depósitos e a elaboração de planos de 

aproveitamento técnico-econômicos, além do gerenciamento do patrimônio mineral 

da empresa. Tais benefícios são alcançados, principalmente, através da interação 

dos sub processos listados abaixo e de demais sub processos encontrados na 

cadeia de valor mineral: 

 

 Desenvolvimento de estratégia de bem mineral; 

 Pesquisa mineral; 

 Projeto de mineração. 

 

O segundo processo, relacionado à disponibilidade da produção, tem por 

objetivo garantir e maximizar os sistemas produtivos para gerar produtos em um 

determinado momento, ou durante um período de tempo, nas condições de 

rendimentos definidos. Através de tais ações torna-se possível garantir e maximizar 

adequadamente o tempo disponível de todos os recursos necessários para 

produção (pessoal, equipamentos, materiais, insumos, etc.); otimizar os custos de 
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operação, manutenção e dos estoques; promover o melhor entendimento de 

demanda e suprimentos, assim como de limitações e oportunidades, permitindo 

então, que possam ser tomadas decisões embasadas em fatos que maximizem a 

produtividade dos sistemas produtivos e o impacto nos negócios. Tais benefícios 

são alcançados, principalmente, através da interação dos sub processos listados 

abaixo e de demais sub processos encontrados na cadeia de valor mineral: 

 

 Geologia e geotecnia de mina; 

 Planejamento de lavra; 

 Confiabilidade;  

 Estoques de minérios e insumos; 

 Planejamento, programação e controle da manutenção;  

 Estoques de manutenção;  

 Capacidade produtiva.  

 

O terceiro processo, relacionado à execução da produção, tem por objetivo 

garantir a execução das diversas atividades relativas à lavra, atendendo os aspectos 

de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, assim como, as metas e 

resultados estabelecidos pela empresa. Através de tais ações torna-se possível 

garantir a padronização na execução das atividades; prevenir eventuais ocorrências 

de desvio; reduzir custos desnecessários; buscar ganhos previstos e não previstos 

nos sistemas produtivos e assegurar a melhoria contínua dos resultados 

operacionais. Tais benefícios são alcançados, principalmente, através da interação 

dos sub processos listados abaixo e de demais sub processos encontrados na 

cadeia de valor mineral: 

 

 Monitoramento e estabilização de taludes; 

 Perfuração; 

 Desmonte; 

 Carregamento; 

 Transporte; 

 Enchimento; 

 Britagem e Estocagem; 

 Serviços Auxiliares. 



186 
 

 

 

O quarto processo, relacionado à eficiência da produção, tem por objetivo 

garantir e maximizar a utilização dos sistemas produtivos na obtenção de resultados 

alinhados à estratégia do negócio. Através de tais ações torna-se possível 

maximizar a utilização dos ativos; prevenir eventuais ocorrências de desvio; 

assegurar processo de ação corretiva definindo metodologias de análise e solução 

de problemas adequados à classificação do desvio; reduzir custos desnecessários; 

buscar ganhos previstos e não previstos nos sistemas produtivos; assegurar o 

desenvolvimento de um ambiente organizado, limpo, saudável, seguro e 

ergonomicamente correto e assegurar a melhoria contínua dos resultados 

operacionais. Tais benefícios são alcançados, principalmente, através da interação 

dos sub processos listados abaixo e de demais sub processos encontrados na 

cadeia de valor mineral: 

 

 Desempenho da Produção;  

 Análise e Solução de Problemas;  

 Análise de Oportunidades;  

 Ambiente de Trabalho. 

 

O quinto processo tem por objetivo desenvolver melhorias em processos, 

equipamentos, implantação de novas tecnologias e produtos atuais. Através de tais 

ações torna-se possível eliminar deficiências de desempenho aumentando receitas, 

reduzindo custos e otimizando a base de ativos; melhorar o fluxo de materiais, 

pessoas, informações e atividades; eliminar desperdícios; aprimorar os processos, 

equipamentos, arranjos físicos e produtos atuais; reduzir variações e garantir a 

estabilidade dos processos. Tais benefícios são alcançados, principalmente, através 

da interação dos sub processos listados abaixo e de demais sub processos 

encontrados na cadeia de valor mineral: 

 

 Otimização de processos, equipamentos e arranjos físicos;  

 Estudo da estabilidade e capacidade dos processos;  

 Estudos de problemas crônicos e/ou complexos dos processos. 
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O sexto e último processo, relacionado ao aprendizado, promove a melhoria 

de todos os processos, sub processos, metodologias e ferramentas empregadas 

pela mineração, através de avaliações formais da sua eficácia, assim como, pela 

possibilidade de incorporação de novas práticas e tendências de mercado ao atual 

sistema de gestão. Desta forma promove-se o contínuo aperfeiçoamento da cadeia 

de valor mineral, proporcionando melhores resultados e a constante atualização da 

empresa com relação às necessidades do mercado e do negócio. 

Observando esta complexa rede de atividades, percebe-se a crucial 

importância dos KPIs no processo de produção de minério como um todo. São estes 

indicadores que fornecem informações a cerca dos quatro primeiros processos 

principais citados, gerando a retroalimentação necessária para a consolidação do 

sexto processo (aprendizado), permitindo assim, que o mesmo seja colocado em 

prática, culminando no quinto processo (melhorias). 

Outra perspectiva pode ser tomada sendo que nesta os KPI’s são 

relacionados com as etapas do processo produtivo do empreendimento mineiro. 

Segundo Passos et al (2010), os seguintes KPI’s fazem parte do processo mineiro, 

escalonados pela etapa produtiva. 

 

7) KPIs relacionados à pesquisa mineral: Suficiência de reserva/minério liberado, 

percentual de atendimento do plano anual de prospecção, aderência ao orçamento, 

produtividade da mão de obra total, controle de alvarás de pesquisa, aderência ao 

orçamento, eficiência geral dos equipamentos de perfuração, tonelada por metro 

perfurado e metros de sondagem perfurados (m/ano). 

8) KPIs relacionados à geologia de mina: Valores de reservas (provadas e 

prováveis), fator de reconciliação geológica de curto prazo com a de longo prazo, 

ganho real de reserva provada e ganho real de reserva provável. 

9) KPIs relacionados ao planejamento de lavra: Inclinação máxima de rampas, 

percentual de atendimento do plano estratégico mineral, resultados obtidos após 

eventuais auditorias, fator de reconciliação de lavra, aderência ao orçamento, custo 

do ROM (anterior a britagem), fator de diluição total, fator de recuperação de lavra, 

índice de aderência da lavra ao planejamento e relação estéril/minério. 

10)  KPIs relacionados à operação de lavra: Índice de utilização, disponibilidade 

de máquinas para ONS, indisponibilidade para manutenção programada, 

indisponibilidade para manutenção forçada, taxa de falha, taxa de desligamento 
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forçado, fator de segurança, largura de rampa, disponibilidade física de 

equipamentos, índice de enchimento, distância média de transporte, tempo médio 

entre falhas, custo total de manutenção pelo ativo imobilizado, horas extras 

manutenções / total de horas de manutenção, horas de manutenção programada / 

total de horas de manutenção disponível, sobrecarga das atividades de manutenção, 

redução na emissão de CO2, aderência ao orçamento, produtividade da mão de obra 

total, custo total de manutenção pelo faturamento bruto, número de anomalias 

devido a problema de estoque, giro do estoque, custo por tonelada produzida, 

aderência ao orçamento, índice de problemas reincidentes, número de não 

conformidades de segurança, número de não conformidades de meio ambiente, 

custo da energia, custo de operação, custo de manutenção, custo unitário de meio 

ambiente, consumo de diesel por tonelada produzida, custo por hora por frota, taxa 

interna de retorno, custo total de produção mais custo de capital por tonelada 

produzida, custo por tonelada movimentada, custo de remoção de estéril, custo por 

tonelada por frota, eficiência geral dos equipamentos de perfuração e carregamento, 

rendimento por fogo, eficiência geral dos equipamentos de transporte, fator de 

carga, consumo específico de energia, índice de consumo interno de energia, custo 

do ciclo de vida de equipamentos, velocidade do transporte, alocação de 

equipamentos e índice de matacões gerados na etapa de desmonte. 

11)  KPIs relacionados ao beneficiamento: Consumo específico por insumo, 

recuperação mássica, recuperação metalúrgica, aderência ao orçamento 

estabelecido para o setor, produtividade da mão de obra total, coeficiente de 

qualidade das matérias primas, coeficiente de qualidade das matérias primas, índice 

de problemas reincidentes, número de não conformidades de segurança, número de 

não conformidades de meio ambiente, número de não conformidades de qualidade, 

índice de qualidade do produto, custo da energia, custo de operação, custo de 

manutenção, custo unitário de meio ambiente, indicador da qualidade e controle de 

qualidade, garantia de qualidade dos produtos, eficiência geral dos equipamentos de 

britagem, produtividade do forno elétrico, geração de finos, consumo específico de 

energia, índice de consumo interno de energia e custo do ciclo de vida de 

equipamentos. 

12)  KPIs relacionados ao desempenho econômico do empreendimento: Valor 

presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). 
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Observa-se que o entendimento, medição e gestão dos KPIs inerentes à 

atividade mineira são de fundamental importância para este trabalho, e mais ainda, 

para a melhoria da cadeia de valor mineral como um todo.  
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APÊNDICE D - Modo de operação do sistema de monitoramento por 

radar 

 

Embora inicialmente desenvolvido no ambiente de mineração de carvão, o 

sistema SSR obteve aceitação muito maior nas minas de metais da Austrália e da 

África (HARRIES ET AL, 2006). A primeira unidade SSR foi implantada na África em 

novembro de 2003 e devido à sua eficácia na gestão dos riscos de instabilidade de 

taludes, permaneceu no local até hoje (HARRIES, 2008).  

Atualmente existem oito unidades SSR na África, sendo que destas, 5 

unidades SSR atuam no longo prazo em minas de ferro, diamante e cobre. As 

condições do maciço, geometria, operação e exposição ao risco de minas de metais 

podem ser significativamente diferentes das encontradas nas minas de carvão. Uma 

série de pequenas falhas e colapsos de taludes (quedas de rochas) é descrita 

abaixo e, embora muito menores em magnitude do que o colapso do talude baixo de 

Mount Owen, também carregam um risco significativo devido à velocidade com que 

as falhas se desenvolvem e à maior exposição de trabalhadores e da infraestrutura à 

potenciais colapsos de taludes. 

O SSR é frequentemente utilizado em monitoramentos críticos localizados, 

como aqueles encontrados nos locais onde existem atividades de mineração, na 

cava ou ao longo das estradas de transporte. Ao contrário do caso de Mount Owen, 

onde o SSR foi usado para monitorar uma falha de talude em curso (mas de 

velocidade relativamente baixa), os sistemas SSR em minas de metais são, na maior 

parte, utilizados para identificar falhas menores que podem se desenvolver 

rapidamente seguindo a escavação, detonação ou outras mudanças nas condições 

de carregamento. Para este fim, quatro alarmes são comumente utilizados na 

operação: 

 

 Alarme Vermelho - condição de alarme crítico onde uma situação de 

emergência é anunciada e o superintendente da cava é notificado para evacuar a 

área em questão, bem como, chamar o departamento de Geotecnia. 

 Alarme laranja - denominado "alarme Geotécnico", nele os movimentos 

indicam uma situação em desenvolvimento sobre a qual o departamento geotécnico 

deve ser informado e fornecer orientações a respeito. 
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 Alarme Amarelo - falha do sistema de radar. O superintendente da cava deve 

ser informado que o radar está indisponível e o departamento geotécnico chamado 

para avaliar o SSR (com o apoio da GROUNDPROBE). 

 Alarme Verde - uma falha do sistema secundário durante a qual o SSR deve 

ser desligado e o programa SSR viewer reiniciado. 

 

Os alarmes podem ser configurados de acordo com a magnitude do 

deslocamento das faces dos taludes, da velocidade da deformação (função do 

tempo e intensidade da deformação) e tamanho da falha, sendo a seleção do 

disparo do alarme configurada pelo pessoal da área de geotecnia da mina. Os dados 

SSR são continuamente enviados para a sala de controle e visualizados em telas de 

computador. Quando um alarme é disparado, instruções na tela asseguram que o 

plano de ação adequado seja adotado. Abaixo são abordados dois casos ocorridos 

em minas de metais nos quais o sistema SSR foi solicitado. 

 

 

Caso 1 

 

A resposta SSR a partir do primeiro colapso capturado pelo SSR em uma 

operação de mineração africana é mostrada na Figura 9.7: 

 

 

Figura 9.7 - Vista SSR da falha do talude (com plotagens de deslocamento selecionadas) (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

http://www.groundprobe.com/
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Tal fato ocorreu duas semanas após o início do teste de campo inicial e 

correspondeu a uma falha pequena. O desenvolvimento da falha pode ser visto no 

gráfico de deformação do SSR da Figura 9.7, onde um movimento 54 mm foi 

observado mais de 240 minutos antes do evento de falha do maciço (quando a 

rocha fraturada se destaca da face livre). Mesmo com uma falha pequena em uma 

massa de rocha frágil, o SSR forneceu alarme de iminência de queda, com mais de 

uma hora de antecedência, permitindo assim, que a área de preocupação fosse 

evacuada (HARRIES ET AL, 2006). 

É importante salientar que o tamanho de uma falha monitorada pode ser 

pequeno de tal forma que ela "caia nas lacunas" dos limites dos programas 

convencionais de monitoramento, sendo que, no caso abordado, o uso do SSR 

permitiu o monitoramento em tempo real e emissão de alarmes. Esta resolução de 

detecção de falhas e velocidade de aviso resultou na adoção da tecnologia como 

parte do processo de gerenciamento de estabilidade de taludes, de modo que a 

presença de uma unidade SSR na operação tem sido constante desde o teste inicial. 

 

 

Caso 2 

 

O segundo exemplo destaca falhas associadas com a mineração ativa 

(escavação). Neste exemplo, uma pequena placa de rocha (menor que a altura do 

banco)  tombou devido à escavação no pé da encosta. O pequeno tamanho da placa 

pode ser visto na Figura 9.8: 

 

 

Figura 9.8 - Pequena falha de placa de rocha (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

http://www.groundprobe.com/
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A resposta SSR a esta falha pode ser vista na Figura 9.9. O grande tamanho 

do pixel da imagem é devido ao pequeno tamanho da falha e da distância 

(aproximadamente 400m) a partir do radar em direção ao talude. O ponto de 

monitoramento localizado à esquerda da falha (gráfico de deslocamento superior) 

mostra um movimento máximo de 3mm. No sítio atual, a deformação (gráfico 

inferior) mostra até 250mm de movimento. Ao invés de um perfil típico de 

aceleração, a figura mostra um perfil em etapas com os passos relacionados com 

acontecimentos reais de escavação. A escavação e a remoção de rochas utilizando 

uma escavadeira ocorreu até as 17:30h na região onde a placa de rocha caiu. A 

placa finalmente separou-se da face às 18:20h. 

 

 

Figura 9.9 - Vista SSR da falha da placa de rocha causada pela escavação do pé do talude (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

A situação discutida acima é uma ocorrência relativamente comum na 

mineração onde os taludes têm de ser "limpos" para torná-los mais seguros. O 

benefício que o sistema SSR propicia é que ele fornece as dimensões de qualquer 

falha potencial a ser apurada e pode ajudar a controlar o risco durante a operação 

de um determinado equipamento, fato este que tem um reflexo direto no número de 

não conformidades de segurança.  

 

http://www.groundprobe.com/
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Caso 3 

 

 O terceiro exemplo mostra a análise de uma área em operação ampla. A 

Figura 9.10 demonstra o ambiente de medição em questão em duas diferentes 

escalas de observação. 

  

 

Figura 9.10 - Área de monitoramento em duas perspectivas de escala (Fonte: WWW.GROUNDPROBE.COM, 
2010b). 

 

 A ilustração, através do escalonamento de cor dos pixels entre cores frias e 

quentes, do evento de movimentação pode ser visto na sequência de imagens 

apresentadas na Figura 9.11: 

 

http://www.groundprobe.com/
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Figura 9.11 - Evolução temporal do fenômeno de deformação do material do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO 
AUTOR). 

 

O Figura 9.12 demonstra a quantificação dos resultados de monitoramento da 

superfície analisada. Percebe-se que entre a hora 00:00 e 04:00 existe uma 

mudança razoável na inclinação da reta de representação do processo. Essa 

mudança no comportamento está associada não ao comportamento do material do 

talude propriamente, mas a água que escoa em sua porção meridional.  

 

 

Figura 9.12 - Quantificação do fenômeno de deformação do material do talude em análise (Fonte: 
WWW.GROUNDPROBE.COM, 2010b). 

 

Percebe-se o crescimento de uma zona de instabilidade ao centro da imagem 

onde ocorre uma deformação progressiva da massa rochosa. As demais zonas 

indicadas nas figuras correspondem à vegetação (parte superior da imagem). 

  

http://www.groundprobe.com/
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APÊNDICE E - Dados da estrada de acesso da mina N4E 
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As análises realizadas pelo sistema de imageamento antes da estabilização 

dos taludes são apresentadas na Figura 9.13, Figura 9.14 e Figura 9.15. Essas 

imagens se referem  as estradas das áreas 1,2 e 3 respectivamente. A situação da 

área após utilização dos mecanismos de estabilização é visualizada na Figura 5.17, 

Figura 5.18 e Figura 5.20 respectivamente.     

              



 
 

 

 
Figura 9.13 - Situação da estrada na área 1 antes da estabilização do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 



 
 

 

 

Figura 9.14 - Situação da estrada na área 2  antes da estabilização do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 



 
 

 

 

Figura 9.15 - Situação da estrada na área 3  antes da estabilização do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 



 
 

 

 

Figura 9.16 - Situação da estrada na área 1 após a estabilização do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 

.  



 
 

 

 

Figura 9.17 - Situação da estrada na área 2 após a estabilização do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 



 
 

 

 

Figura 9.18 - Situação da estrada na área 3 após a estabilização do talude (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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APÊNDICE F - Dados da área com alta probabilidade de ruptura em 

N4E  
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A  Figura 9.19 apresentada a seguir é o resultado da análise do sistema de 

imageamento em que está sendo identificado uma área de elevada possibilidade de 

ruptura, com seu histórico de deslocamento representado pela Figura 9.20.



 

 

 

Figura 9.19 - Área com elevada probabilidade de ruptura (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 



 

 

 
Figura 9.20 - Dados do monitoramento da área com elevada probabilidade de ruptura (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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APÊNDICE G - Dados de monitoramento dos taludes da mina N4E  
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As figuras(Figura 9.21,Figura 9.22,Figura 9.23,Figura 9.24,Figura 9.25) são 

referentes ao monitoramento dos taludes N4E para os casos 1 e 2. Estão 

representados as imagens do sistema de imageamento e o deslocamento da 

respectiva área monitorada ao longo do tempo, conforme apresentado.
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Figura 9.21 - Monitoramento dos taludes da mina N4E, caso 1 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR).   
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Figura 9.22 - Monitoramento dos taludes da mina N4E (imagem gerada pelo radar) (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 9.23 - Dados do monitoramento dos taludes da mina N4E, caso 1 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 9.24 - Monitoramento dos taludes da mina N4E, caso 1 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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Figura 9.25 - Dados do monitoramento dos taludes da mina N4E, caso 2 (Fonte: CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR). 
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