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RESUMO 

 

A presente monografia tem como objetivo demonstrar as qualidades de se 
implementar dentro de uma mina um cronograma de acompanhamento de atividades 
a serem desenvolvidas com intuito de acompanhar a produção da obra e efetividade 
na mesma afim de avaliar as medidas de segurança a curto prazo. O principal 
objetivo desse trabalho é mostrar a importância dos planejamentos de curto prazo, 
fazer um comparativo entre método tradicional e o Line Up, expondo através de 
revisão bibliográfica como se pode realizar a programação diária em uma mina de 
forma simples e organizada. O mesmo justifica-se devido ao fato de que toda 
empresa necessita construir metodologias de curto, médio e longo prazo, quando se 
fala de projetos para os cuidados e os desenvolvimentos das minas quanto a 
segurança dos operários. A metodologia do presente foi de cunho bibliográfico que 
visa através de uma revisão literária. Conclui-se que o line up pode ser considerado 
como um dos métodos de construção de projetos para as minas na busca de 
garantir a segurança e o desenvolvimento das mesmas. 
 

 

Palavras-chave: Line-up; Métodos de segurança; Minas; Curto prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROCHA, Franklin de Abreu. Study of Methods for Short-term Planning: Line Up. 
2019. 31 pages. Course Completion Work in Minas Engineering Bachelor. Pitágoras 
College, Belo Horizonte, 2019. 

ABSTRACT 

 

The following article aims to demonstrate the qualities of implementing within a mine 
a schedule of follow-up activities to be developed with the purpose of monitoring the 
production of the work and effectiveness in order to evaluate short-term safety 
measures. The main objective of this work is to show the importance of the short 
term planning, to make a comparison between traditional method and Line Up, 
exposing through a bibliographical review how one can perform the daily schedule in 
a simple and organized way. The same is due to the fact that every company needs 
to construct short, medium and long-term methodologies when it comes to mine care 
and development projects regarding worker safety. The methodology of the present 
was of a bibliographic character that aims through a literary revision. It is concluded 
that the line up can be considered as one of the methods of construction of projects 
for the mines in the search to guarantee the security and the development of the 
same ones. 

 

 

Keywords: Line-up; Safety methods; Mines; Short term. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho irá tratar do método de Line Up, devido ao fato de que 

esse procedimento pode trazer benefícios e malefícios, sendo esse um dos 

procedimentos que visa solucionar os problemas diários e habituais que possam 

existir dento de uma mina, considerando que o setor tem um alto índice de 

periculosidade devido ao seu nível de trabalho, em sua maioria os colaboradores 

estão sujeitos a metais pesados, possíveis acidentes entre outras situações que 

possam causar danos aos mesmos e ao setor. 

Vale ressaltar que todo e qualquer empreendimento, incluindo o setor de 

mineração visa aumentar o seu lucro, através de possibilidades de aumento de 

produtividade, redução de gastos, redução de acidentes, buscando cortar gastos 

desnecessários ou considerados excessivos em todas as áreas do setor. O mercado 

da mineração é considerado extremamente competitivo e de autopoder econômico, 

pois são áreas de recursos naturais que são exploradas de forma à aumentar os 

lucros da empresa. Nessa competitividade foram criadas diversas ferramentas e 

uma delas é o Line Up que é um método de operação de lavra de curto prazo 

eficiente e com alta taxa de produção, que propõe também uma melhor organização 

e uma maior lucratividade, esse método já estar sendo utilizado nas principais 

mineradoras. 

Na atualidade todo grande empreendimento visa buscar lucros, diante dessas 

realidades são elaboradas diversas formas com alto desempenho e custos 

reduzidos, essa é a realidade do engenheiro. Nos derradeiros anos pôde-se 

perceber certo empobrecimento no panorama do setor de mineração do Brasil, 

sobretudo porque houve a retração da aquisição de minério de ferro por parte da 

China em 2014, o que provocou a diminuição do preço do produto (FRANCK et al; 

2015).  

Com base nessa colocação do autor acima, pode se dar como motivo para 

que essas empresas busquem analisar os procedimentos de extração de minério, na 

busca de reduzir os custos e ainda elevar os lucros dentro dos negócios na área do 

minério. Sendo de extrema necessidade que os fundamentos sejam revistos durante 

a aplicação desses métodos de planejamentos que visam a redução dos gastos 
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durante o decorrer da extração dos minerais e sendo assim reduzam os impactos 

ambientais dentro da natureza. 

Vale ressaltar que dentro desse processo de mineração, um dos erros mais 

comuns relatados pelas empresas é quanto as lacunas que acontecem entre o 

processo de planejamento e execução efetiva dos trabalhos, pois antes de qualquer 

plano existe o planejamento que busca prever os possíveis problemas que podem 

acontecer e assim já construir as saídas para a solução dos mesmos. As empresas 

relatam sobre as lacunas entre o planejamento e a execução real. Os desvios de 

execução que ocorrem durante os planos de curto prazo, que não foram idealizados 

nos projetos de longo prazo. 

Vale ressaltar que essas possíveis situações de divergências acontecem na 

maioria das vezes pela falta de ordem e organização com relação aos dados que 

foram levantados e utilizados. Ainda se mostra essa fragilidade através da falta de 

um registro diário através de um plano no qual irá constar todas as ocorrências do 

dia, como falhas de comunicação entre as gerencias de operação, nas 

infraestruturas, nos planejamentos, e ainda a falta de cumprimento dos planos de 

lavra. 

Um dos grandes desafios de engenheiro é garantir uma boa comunicação 

entre equipes e um bom desempenho com menos gastos possíveis, levando esse 

conceito pra área da mineração sugerindo alguns métodos de planejamento curto 

prazo, para definir a melhor forma de realizar a lavra mais econômica e segura pra 

se obter os melhores resultados e consequentemente, uma melhor gestão da lavra. 

Com isso garantindo um menor gasto e uma maior produtividade. 

O objetivo principal deste trabalho de conclusão de curso é mostrar a 

importância dos planejamentos de curto prazo, fazer um comparativo entre método 

tradicional e o Line Up, expondo através de revisão bibliográfica como se pode 

realizar a programação diária em uma mina de forma simples e organizada. Em seus 

objetivos específicos: Conceituar a segurança dentro das minas; descrever os 

métodos tradicionais e o Line Up; observar as vantagens e desvantagens de cada 

método de segurança: tradicional e Line Up. A partir disso percebe-se a relevância 

desse tema. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão bibliográfica. Logo 

para este trabalho foram realizadas consultas relacionadas a diversos tipos de 
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planejamento sejam eles: curto, médio e longo prazo, a partir desses comparar as 

vantagens e desvantagens do Line Up. Em livros, revista, artigos especializados e 

de referência na área, procurando autores renomados e estes dados contribuirão 

para uma melhor qualidade 
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2. SEGURANÇA DO TRABALHO, PROCEDIMENTOS NAS MINAS 

 

Em 1919 foi criada a primeira lei sobre formas de indenizações para os 

trabalhadores que sofriam algum tipo de acidente dentro do trabalho, que foi 

regulamentado pelo decreto 13.498 de 12 de março de 1919 e em 1934 o decreto foi 

substituído pelo decreto 24.367 que garantia mais rapidez nos processos de 

indenização. Em 1932 foram criadas as Inspetorias do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio e em 1940 se tornaram Delegacias Regionais do Trabalho. 

Na visão de Chagas, Salim e Servo (2011), a legislação de proteção aos 

trabalhadores da área da construção civil surgiu como um processo de 

industrialização, que iniciou na república velha e dando uma maior ênfase com a 

consolidação das Leis de Trabalho (CLT), nascida na era Vargas em 1943. 

Ainda na visão dos mesmos autores em 1944 com o decreto 7036 definiu 

como acidente de trabalho a causa x efeito, os seja para que o acidente 

acontecesse era necessária uma causa para um efeito, e ainda leva em 

consideração a prevenção de acidente, a assistência dada pela instituição, a 

indenização e a reabilitação do acidentado. 

Com o passar dos anos as leis foram se alterando em 1983 e com a revisão 

de 1995 foi criada e revisada a NR-18 que tornava obrigatório a elaboração de um 

PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho) na indústria de 

construção civil pelas empresas construtoras. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT elaborou a 
Norma NB 252/82 em 1982, a qual foi revisada em janeiro de 1983 e 
passou a ser denominada NBR 7678, com o objetivo de definir 
procedimentos e fixar condições de segurança e higiene em obras e 
serviços de construção e medidas de proteção (NASCIMENTO, et 
al., 2009, p. 08). 
 

A NR-18 tem como finalidade estabelecer diretrizes com o objetivo de 

programar medidas de controle e sistemas de prevenção de segurança nos 

processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 

Construção. 

De acordo com Silva (2011) a Segurança do Trabalho pode ser entendida 

como o conjunto de atividades de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle 

dos riscos a acidentes, ou seja, a prevenção dos acidentes de trabalho propriamente 
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ditos, no qual os engenheiros junto com as empresas contratantes promovem a 

segurança para todos os seus operários. 

O autor Chimuco (2010), descreve que o planejamento de lavra auxilia na 

antecipação das ocorrências de problemas, na busca de evitá-los ao longo do 

tempo, além de reduzir as consequencias dos mesmos. Como se trata de uma 

proposta que visa antecipar e simular o dia a dia das minas, sendo viável o 

conhecimento e assim a priori as possibilidades de garantias de qualidade na 

aplicação e no desmonte dos materiais, entre outros benefícios, garantindo assim a 

minimização dos impactos ambientais. 

De acordo com Cardella, (2009), relata que a Segurança, é o conjunto de 

ações exercidas, com intuito de reduzir danos e perdas provocados por agentes 

agressivos. Sendo assim em uma mina de céu aberto, existem várias operações de 

equipamentos, que precisam ter um procedimento de segurança para traçar suas 

obrigações a seres seguidas de acordo com a situação momentânea de cada mina. 

Investir em segurança aumenta o grau de conscientização dos empregados. 

Fazer treinamento de segurança melhora o relacionamento entre eles. O fato de 

nunca ter acontecido acidente não significa que nunca vai acontecer. Se o 

administrador de empresas e/ou dono da empresa acha que sua função é apenas 

contratar o serviço de segurança do trabalho e ponto final está cometendo um erro. 

De acordo com a NRM 13 (BRASIL, 2001) “Toda mina deve possuir plano de 

trânsito estabelecendo regras de preferência de movimentação e distâncias mínimas 

entre máquinas”. Para a elaboração do procedimento primeiro passo é analisar os 

riscos nas operações que envolvem os equipamentos, onde esse trabalho de 

analisar deve ser feito por pessoas capacitadas que conheçam as minas e suas 

rotinas. Como referencias políticas e procedimentos de segurança de outras minas 

podem ser utilizadas mais o procedimento da mina analisada deve ser específico de 

acordo com a própria realidade da mina. 

Quando se fala de segurança dentro do trabalho algumas medidas devem ser 

tomadas e uma delas é ouvir o trabalhador que está à frente dos equipamentos, os 

operadores são convidados a dar a suas opiniões e com base em suas colocações 

analisar o plano de segurança de qual forma o mesmo pode ser executado e ainda 

sofrer modificações. Após todas essas colocações e observações todos os 

funcionários são levados a participar de preparação teórica através de palestras, 
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avaliação teórica, os funcionários precisam passar constantemente por reciclagem 

operacional devido às alterações tecnológicas e de normas regulamentadoras que 

se modificam diariamente. 

De acordo com Curi (2014) uma das fundamentais empreitadas do 

engenheiro no desenvolvimento de um empreendimento de mineiro dentro de uma 

mina a céu aberto é o projeto de planejamento da profundidade da cava. O autor 

define necessariamente três grupos de fatores submergidos dentro desse 

planejamento. 

a) Fatores naturais e geológicos: condições geológicas, tipos de 
minérios, condições hidrológicas, topografia e características 
metalúrgicas do minério. 
b) Fatores econômicos: teor e tonelagem do minério, razão de 
extração, teor de corte, custo operacional, custo de investimento, 
lucro desejado, razão de produção e condições de mercado. 
c) Fatores tecnológicos: equipamentos, ângulo de talude, altura 
da bancada, rampa de estrada, limites de propriedade e limite da 
cava (CURI, 2014). 

 
Vale ressaltar que na visão do autor acima citado assegura que a resolução 

do alcance da cava final é o conceito mais importante e trabalhoso no plano de 

lavra. Para aprovar esta afirmativa deve-se ressaltar que todas as deliberações no 

projeto de lavra são fundamentadas neste limite final de cava, ainda ressalta que 

igual importância deve ser dada ao desenvolvimento de uma sequência ótima de 

lavra e de cronograma de produção ao extenso prazo da vida da mina. 

Um dos primeiros passos a serem dados tanto para o planejamento em longo 

prazo como no médio prazo, são as demarcações da cava; ainda devem ser 

determinados para que o processo transcorra de forma adequado a segurança do 

projeto. Esses perímetros determinam a quantia de bem mineral lavável e a quantia 

de rejeito e estéril associados que necessitam ser mobilizados durante as operações 

de produção. O tamanho, geometria e locação da cava final são importantes para o 

planejamento de bota-foras, barragens de rejeito, plantas de concentração e demais 

instalações industriais (CURI, 2014). 

Os procedimentos acompanham o dinamismo da mina, tendo a ver uma 

periodicidade de dezoito meses para o vencimento de cada procedimento, em que 

se haver necessidade de alguma ocorrência em mudar o plano, os operadores serão 

convocados novamente para apresentação de algumas mudanças no procedimento, 

e será feito uma nova avaliação teórica para esses operadores. 
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No planejamento de longo prazo, procura-se determinar o perímetro da cava 

final. Ao longo do tempo esse plano deve sofrer modificações como consequência 

de alterações na economia de mercado, acréscimo do conhecimento do corpo de 

minério e avanço na tecnologia de mineração. Deste modo, o planejamento longo 

prazo necessita sofrer modernizações a espaços de tempo visando adequá-lo a 

diferentes situações (IBRAM, 1996). 

Segundo o autor acima citado, o contorno final da cava determina a fronteira 

além da qual a lavra de um verificado bem mineral deixa de ser econômica. Portanto 

dentro deste perímetro não pode ser edificada estruturas duráveis na mina, tais 

como: plantas de beneficiamento, barragem de rejeito, pilha de estéril, etc. Têm 

necessariamente três grupos fundamentais de abordagem para o planejamento de 

cava final: Abordagem manual; Abordagem computacional; Combinação de ambas. 

Em contrapartida o autor Chimuco (2010), delibera que o planejamento médio 

prazo, a escala e a sequencia de produção necessitam atenção especial. Os 

aparelhamentos e os sistemas de operação da são propagados buscando atender a 

produção dentro de critérios ótimos de produtividade, procurando manter a 

viabilidade operacional e a exposição do minério de modo a avalizar a continuidade 

da lavra para atender aos acordos e compromissos de produção da empresa. 

Chimuco (2010) ainda descreve que o alvo da programação de produção é a 

maximização do valor presente liquido e o retorno do investimento que pode ser 

derivado da extração, centralização e venda de algum produto do deposito mineral. 

O método da sequencia de extração, o teor de corte e a estratégia de produção são 

comprometidos pelos seguintes fatores primários: 

 

a) Locação e distribuição do minério com relação à topografia e 
cota 
b) Tipos de minério, características físicas e teor 
c) Despesas diretas com operação associados com a lavra e o 
beneficiamento 
d) Custo de capital inicial e de reposição necessários para iniciar 
e manter a operação 
e) Custos indiretos  
f) Fatores de recuperação dos produtos e valores  
g) Restrições de mercado e de capital 
h) Considerações ambientais e políticas (CHIMUCO, 2010). 

 

O planejamento de curto prazo de acordo com Costa (2005) tem como alvo, 

uma lavra para um menor tempo, a exemplo de seis meses e um elevado de um 
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ano. De um modo geral esse planejamento não está fundamentado no conceito de 

cava ótima, mas sim em motivar áreas de lavra e desenvolvimento no curto prazo, 

com maior fluxo de caixa, apesar disso é limitado pelo conceito econômico e 

geométrico da cava ótima. 

Desta forma o planejamento de curto prazo é uma serie de sequencias de 

expansões que o seu somatório necessitará ser fisicamente a exaustão da reserva 

lavrável e o alvo em relação ao custo benefício teórico: Rb = rendimentos / todos os 

custos >1. O engenheiro de minas por meio do estudo da repartição de teores e 

conhecimento topográfico poderá chegar a um planejamento estratégico de curto 

prazo com o benefício máximo (COSTA, 2005). 

De acordo com Silva (2006) a preocupação com a saúde e a segurança do 

trabalhador no setor extrativo mineral tem crescido em função da conscientização de 

empregadores e empregados, que vêm buscando respeitar a legislação trabalhista, 

implantando mudanças comportamentais, uma vez que vem aumentando, nos 

últimos anos, o número de acidentes e doenças ocupacionais. Entretanto, muitos 

processos produtivos usados pela mineração ainda incluem métodos, operações e 

materiais que podem dar origem a lesões à integridade física, efeitos adversos à 

saúde, danos ao meio ambiente, ou uma combinação de todos esses males. 

Segundo Ibram (2013) A indústria mineral brasileira tem registrado ao longo 

da última década crescimento vigoroso graças a fatores como as profundas 

mudanças socioeconômicas e de infraestrutura que o país tem vivenciado, apesar 

de a atividade mineral ter sofrido redução em suas expectativas em razão da crise 

internacional, além desse crescimento, pode-se notar os problemas de segurança 

também crescendo. 

. 
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3  METÓDOS TRADICIONAIS E O LINE UP PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

De acordo com a literatura de Silva (2014), é possível observar que a 

preocupação com os acidentes e doenças decorrentes do trabalho humano, surgiu 

na Grécia Antiga, quando Hipócrates (considerado o Pai da Medicina) fez algumas 

referências aos efeitos do chumbo na saúde humana. Posteriormente, outros 

estudiosos, como Plínio (o Velho) e Galeno, descreveriam algumas doenças a que 

estavam sujeitas as pessoas que trabalhavam com o enxofre, o zinco e o chumbo. 

No Antigo Egito e no mundo greco-romano já existiam estudos realizados por leigos 

e médicos, relacionando saúde e ocupações.  

A mineração pode ser considerada um dos ramos que contempla vários tipos 

de trabalhos voltados para a extração de minério, escavações de pesquisas 

históricas, extrações de minérios a céu aberto ou em subsolos, escavação de 

recursos minerais e ainda a construção de túneis para a escoação e comercialização 

desses produtos. 

De acordo com Aravanis (2009) em 1919 foi criada a primeira lei sobre formas 

de indenizações para os trabalhadores que sofriam tipo de incidente dentro do 

trabalho, que foi regulamentado pelo decreto 13.498 de 12 de março de 1919 e em 

1934 o decreto foi substituído pelo decreto 24.367 que garantia mais rapidez nos 

processos de indenização. Em 1932 foram criadas as Inspetorias do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e em 1940 se tornaram Delegacias Regionais do 

Trabalho. 

Através do reconhecimento e do grande crescimento do setor, estudos 

desencadeados para o mapeamento dos riscos e doenças ocupacionais bem como 

para os conceitos e estratégicas com a finalidade de precaver problemas e originar a 

saúde desses operários são essenciais. A atividade mineral abrange distintas 

condições e tipos de riscos, como probabilidades de desmoronamento, acidentes 

com quedas de barreiras, além do aparecimento de problemas renais pela 

contaminação dos cursos d’água, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao 

Trabalho (DORT’s), problemas auditivos, câncer, fadiga muscular, pneumoconioses, 

tuberculose, asma ocupacional etc.  

De acordo com Nascimento (2008), vale ressaltar que o Decreto nº 1.313 de 

1891, foi um dos primeiros textos a dispor regras a respeito do trabalho, que proibia 
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o trabalho noturno dos menores de 15 anos e limitando a jornada de trabalho para 

estes trabalhadores a sete horas diárias, com prorrogação máxima de duas horas e 

proibia o trabalho dos menores de 12 anos, decreto este, considerado como 

verdadeiramente social. 

Investir em segurança aumenta o grau de conscientização dos empregados. 

Fazer treinamento de segurança melhora o relacionamento entre eles. O fato de 

nunca ter acontecido acidente não significa que nunca vai acontecer. Se o 

administrador de empresas e/ou dono da empresa acha que sua função é apenas 

contratar o serviço de segurança do trabalho e ponto final está cometendo um erro. 

Em uma campanha de segurança da empresa toda a diretoria deve estar envolvida. 

De nada adianta treinar os funcionários, fazer campanhas, se a diretoria, a maior 

responsável pela empresa, não estiver envolvida e engajada com a segurança do 

trabalho. Se isso acontece a empresa fica sendo acéfala, isto é, sem cabeça, sem 

coordenação, perdendo-se tudo o que foi feito, caindo a segurança do trabalho no 

esquecimento em poucos meses. 

O uso dos Equipamentos de Proteção Individual encontra-se previsto nas Leis 

de Consolidação do Trabalho (CLT) e regulamentado pela Norma Regulamentadora 

do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo o mesmo, segundo a legislação 

vigente, obrigatório. A entrega destes equipamentos deve ser fornecida pelo 

empregador que também tem a obrigação de fiscalizar o uso por parte de seus 

empregados e de promover ações que conscientizem os seus trabalhadores da 

importância do uso dos EPI’s quando estes se recusam a usar. 

Na visão de vários autores identificam-se alguns riscos dentro das minas que 

podem ser considerados como principais dentre eles estão a poeira de sílica que 

pode provocar a silicose, que de forma incisiva poderá causar problemas 

pulmonares e assim sendo se torna uma das maiores preocupações das doenças 

ocupacionais (GRUENZNER, 2006; GABAS, 2008).  

Na visão de Scharge (2005) o ruído se tornaria uma dos principais problemas 

dos trabalhadores em função de sua exposição à alta intensidade de ruídos devido a 

falta de proteção e assim podem causar problemas de perdas auditivas de forma 

irreversíveis. 

Ressaltando que outros problemas podem ser causados dentro das minas e 

da falta de proteção ou simplesmente por ser uma atividade de auto risco, relatam 
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Iramina (1996) que os incêndios e as explosões são outros fatores de risco que 

estão associados a lubrificantes, explosivos, combustíveis e em função de todo esse 

risco vidas, materias, danos permanentes são constatados junto aos trabalhadores 

das minas. 

Na visão de Mendes (2001), relata que outros fatores como a estabilidade dos 

taludes e as quedas estão associadas aos problemas de risco que os trabalhadores 

sofrem juntos ao seu trabalho nas minas, pois algumas rochas podem se desprender 

dos taludes e assim ocasionar possíveis acidentes com cair em cima de um veiculo 

ou de um individuo, já as quedas podem acontecer de bancadas extremamente altas 

como 10 e 20 metros expondo os trabalhadores a possíveis quedas, ainda na visão 

do mesmo autor pode se citar os acidentes gerais no qual incluem qualquer acidente 

que aconteça dentro do seu local de trabalho como movimentação de máquinas, 

elementos móveis (correias), pisos escorregadios e/ou irregulares, produtos e 

ferramentas durante todo o período de trabalho 

Ainda de uma forma mais incisiva e talvez conhecida como uma das 

mutiladoras sendo os cortes ou esmagamentos dos membros que podem acontecer 

em diversas áreas de trabalho, porém as mais comuns são as que envolvem o 

contato com produtos químicos, especialmente na pele e olhos, podendo causar 

queimaduras e cegueira e ainda tem os possíveis fragmentos de pedra que podem 

cair sobre os trabalhadores em função dos taludes (ZEA HUALLANCA, 2004).  

Ainda de acordo com Lima (2002) os fatores de exposição ao calor que 

podem acometer os trabalhadores com estresse térmico, queimaduras, 

desidratação, possíveis problemas com câncer de pele entre outros problemas. 

Na visão de Mascia (1997) pode se ressaltar os problemas ergonômicos que 

sempre estão presentes na maioria das atividades devido a problemas de má 

postura, movimentos repetidos, excesso de peso, equipamentos pesados que exijam 

esforços maiores dos empregados, com isso podem causar as doenças ósseas e 

articulares. 

Campos (2017) afirma que em todo os tipos de empresas e indústrias 

necessitam de planejamento e assim nos empreendimentos de minérios não seriam 

diferente, na busca de um empreendimento de sucesso se faz necessário uma 

organização de maneira econômica e rentável durante seu processo de 

planejamento até o produto final. Porém as incertezas que perduram, a necessidade 
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de investimentos altos e o aproveitamento econômico de um bem cansativo e não 

renováveis são características exclusivas da indústria mineradora. Para exceder 

esses desafios, aliviar os riscos e voltar um bom valor para seus investidores deve-

se existir um projeto ou planejamento dentro da mina de forma cuidadosa em seu 

desenvolvimento e os planejamentos praticados. 

De acordo com Lopes (2012), pode se relatar que uma das grandes falhas 

que acontecem no processo de mineração são as diferenças entre o planejamento e 

a execução dos projetos, com isso o índice de divergências se torna muito alto 

devido a falta de verificação na prática, sendo assim faz-se necessário a construção 

de maneira que auxiliem na redução dessas lacunas, com isso poderá viabilizar a 

ocorrência de desvios de execução. Vale ressaltar que essas divergências podem 

acontecer dentro dos projetos de longo prazo, pois os mesmos terão longos 

períodos a serem previstos e com isso a chances de erros se tornam mais altas. 

Ainda na visão do autor acima citado alguns dos problemas mais comuns 

dentro das minas são com os planos de lavra com referencia aos problemas de falta 

de comunicação, infraestruturas, equipamentos entre outras situações, vale ressaltar 

que os fatores naturais contam como fatores imprevisíveis. 

Segundo o autor Periotto (1992), nota-se que ao longo da construção dos 

planos de lavra para longo prazo de uma mina, devem ser realizados através de 

diversos estudos com a viabilidade de investimentos, ampliações e reduções de 

produção dentro da mineração; além de que devem partir dos profissionais 

responsáveis desta área o ritmo das produções anuais e as cavas dentro das minas 

devem acontecer de maneira plena e ótima.  O autor ainda declara que cava ótima 

corresponde à seleção de blocos a serem extraídos, de forma a se obter a 

lucratividade total máxima, resultante de configurações que assegurem os aspectos 

de segurança e de operacionalização do procedimento.  

Senhorinho (2008) fazer referência ao planejamento de longo prazo, de 

maneira que o mesmo deve equipar estratégias de forma a elevar ao máximo o 

retorno financeiro para os investidores, determinar a vida útil da mina, assim como 

tornar mínimo os riscos financeiros de investimentos, organizando melhores as 

formas de lavra e operação da mina. Esses procedimentos demandam horas de 

simulações, tentando quantificar todas as inconstantes situações envolvidas no 
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procedimento. Dentro deste estudo são empregadas algumas técnicas da pesquisa 

operacional aproveitada ao sequenciamento de lavra de longo prazo. 

O planejamento de curto prazo se fazer referência a aos aspectos 

operacionais da lavra da mina, como a deliberação do ritmo de lavra nas diferentes 

frentes em atividade e a alocação de aparelhamentos de carga e transporte (PINTO 

e MERSCHMANN, 2001). 

De acordo com Costa (2005), os planejamentos de curto prazo do minério 

bruto oriundo de diversas frentes de lavra de minério necessitam adequar a 

quantidade desejada de massa, não ultrapassando a habilidade física do sistema e 

não impactando na diminuição da utilização de equipamentos e recursos, de forma a 

cumprir os compromissos contratuais da mineradora. 

Na maioria das vezes, após a aceitação do plano de lavra anual de uma mina, 

um conjunto de planejamento de curto prazo deve organizar o plano de lavra 

mensal, buscando sequenciar as operações de lavra, na busca de uma maior 

precisão para o cumprimento do plano anual. O plano mensal tem ainda o papel de 

delimitar os progressos no minério e no estéril avalizando uma relação adequada de 

estéril/minério com a finalidade de atingir as metas da operação (CAMPPONI 2012). 

Segundo Lopes (2012), a semelhança estéril/minério é um dos fundamentais 

parâmetros econômicos na mineração, pode ser considerado como essencialmente 

a razão entre a quantidade de estéril que deve ser extraída pela quantidade de 

minério lavrada. 

Os softwares são empregados todos os dias em um projeto mineiro, pois 

auxiliam no desenvolvimento da mina, desde o Planejamento até a execução dos 

trabalhos operacionais. Na visão Amaral (2008) existe abundantemente várias 

ferramentas que assessoram as atividades do planejamento de lavra, como: 

 

 A visualização tridimensional da mina;  
 A construção do modelo de blocos;  
O gerenciamento de banco de dados geológicos e históricos de 
produção;  
 A estimativa da reserva;  
O projeto de cava ótima;  
 O sequenciamento de lavra (AMARAL,p. 05, 2008) 

 
De acordo com Silva (2014) a metodologia de tarefas do Line Up não é um 

método estabilizado na bibliografia, porém obteve performance satisfatório em 
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algumas minas da Vale, como por exemplo nas minas de Salobo, Sossego, Carajás 

e S11D. Este procedimento tem a particularidade de agregar todas as fundamentais 

áreas operacionais de uma mina, planejamento, operação e infraestrutura. 

 Fundamentalmente, o Line Up incide na elaboração de uma programação 

periódica de direcionamento dos serviços indispensáveis, com a conscientização de 

todos responsáveis pelas áreas operacionais, sendo que essa programação tem 

prazo de 24 horas. 

É indispensável o fomento de estratégias capazes de promover melhorias 

ambientais e de condições gerais de trabalho, oferecendo informações sobre o 

potencial de risco e as proteções indispensáveis em cada função de atuação na 

indústria mineral bem como para a população residente no entorno das mineradoras. 

Ações como vigilância em saúde, criação de parcerias, implementação de 

programas de gerenciamento de riscos e de treinamento, são bem oportunas. 
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4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

DENTRO DAS MINAS 

 

A atividade mineradora possui algumas peculiaridades que a diferencia das 

demais atividades industriais, e sendo esta, o ponto de partida para as cadeias 

industriais de vários segmentos, consequentemente, exige uma abordagem 

diferenciada. A mineração é uma atividade extrativa que trabalha com recursos 

naturais não renováveis, o que implica em buscá-los onde eles se encontrarem 

(GIRODO, 2005). 

A Norma Regulamentadora nº22 (NR-22) tem por desígnio uniformizar os 

princípios organizacionais do ambiente de trabalho, ministrando, assim, um 

identificador que ajuda as empresas a se esquematizarem para exercer as medidas 

de segurança. Ela é aplicável às minerações subterrâneas, minerações a céu aberto, 

garimpos, beneficiamento mineral e pesquisa mineral. 

Segundo Pellegrinelli (2013), em 2010, 29% dos acidentes do setor mineral 

foram fatais, superando até o setor da construção, com 17% de fatalidade. Esses 

números e as notícias de acidentes mortais, principalmente em minas de carvão, 

parecem mostrar que a mineração é uma indústria na qual se desenvolvem tarefas 

totalmente manuais em condições penosas e os trabalhadores estão totalmente 

desprotegidos. 

De acordo com Cunha (2006), as normas regulamentadoras atingem distintos 

aspectos quanto a responsabilidade das empresas em promover a segurança dos 

funcionários, de acordo com o documento da NR-22 o mesmo relata que as 

exigências mínimas exigidas para a proteção dos indivíduos estão relacionadas com 

riscos físicos, químicos e biológicos; atmosferas com risco de explosão; deficiências 

dos níveis de oxigênio; ventilação; proteção para o sistema respiratório; investigação 

e análise de acidentes do trabalho para verificar o possível não cumprimento da 

norma; ergonomia e organização do trabalho; eventuais riscos 

resultantes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços de confinamento; 

riscos resultantes do uso de eletricidade, máquinas, equipamentos, veículos e 

trabalhos manuais; equipamentos de proteção individual de uso obrigatório dos 

mineradores; estabilidade do maciço; plano de emergência e outros resultantes de 

modificações e introduções de novas tecnologias. 

https://blog.safesst.com.br/ergonomia-no-ambiente-de-trabalho-entenda-agora-sua-importancia/
https://blog.safesst.com.br/conheca-agora-a-norma-tecnica-para-trabalho-em-altura/
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Com o avanço do setor minerário nos últimos anos e o aumento significativo 

dos ritmos de produção, juntamente com o surgimento de novas tecnologias e 

equipamentos mais robusto, possibilitaram extrair um volume cada vez maior de 

material em um curto intervalo de tempo, melhorando assim, a capacidade produtiva 

da indústria mineira. (BORGES 2013) 

As Normas de Segurança e Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2011) devem ser 

seguidas fazendo parte da política geral das empresas. O atendimento à 

regulamentação é apenas uma das etapas de um processo que visa a qualidade e 

bem-estar laboral do trabalhador, iniciando-se com a conscientização de que 

segurança do trabalho melhora a produtividade da empresa. Um dos requisitos 

fundamentais dessa legislação é o uso de EPIs (Figura 01). 

 

Figura 01: O uso das EPIs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filgueiras (2015) 

 

Ainda com base nos autores aqui correlacionados todos esses sistemas de 

proteção aqui apresentados fazem parte das normas conhecidas como Programa de 

Gerenciamento de Riscos, que visam além da proteção, a progressão das empresas 

no sentido de dar importância e valorização aos funcionários e ainda podem-se citar 

as peculiaridades como a CIPAMIN (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

na Mineração), que tem um capítulo especial na NR-22, pois tem constitutivas 

particulares atreladas à atividade de mineração. 
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Segundo Amaral (2008), a seleção de equipamentos para aplicações de 

mineração não é um processo bem definido. Uma das razões para isso é que não há 

duas minas com características idênticas que proporcionem as mesmas condições 

para seleção dos equipamentos mais adequados. 

São imprescindíveis outras medidas como o uso de cinto de segurança 

acoplado ao cabo salva-vidas; posicionamento do maquinário e outros 

equipamentos de trabalho a fim de que a distância seja suficiente para circulação; 

monitoramento da qualidade do ar e a realização das atividades sob a supervisão 

dos profissionais capacitados. 

Outra medida de segurança que se nota e deve ser adotada junto aos 

colaboradores das minas são as sinalizações tanto na roupa como nas estruturas 

levantadas, as mesmas devem ser apresentadas durante as circulações das 

pessoas, acesso às minas e em locais de risco de queda. As tubulações e os 

depósitos de substâncias tóxicas e inflamáveis necessitam ser devidamente 

sinalizados. Esta sinalização também é conveniente devido aos fatores como 

detonações, processos de lixiviação dentro da mina. Além disso, é preciso que os 

sinais sonoros sejam ativados quando existir detonação dentro da mina ou 

circulação de equipamentos. Em ambos os casos, os trabalhos devem ser cessados 

antecipadamente para impedir acidentes. 

Para Borges (2013), a seleção de equipamentos de transporte, como 

caminhões, por exemplo, algumas empresas contam com o auxílio do fabricante 

para apresentá-los uma proposta de aplicação baseada em requisitos de produção 

determinados. 

Segundo Silva (2009), uma vez selecionados os tipos de equipamentos que 

atendam às condições específicas do trabalho, são importantes que se selecione 

também os portes destes equipamentos, que irão operar conjugadamente, visando 

uma maior eficiência global, bem como para evitar que os cálculos do 

dimensionamento sejam feitos para alternativas que, de antemão, já se mostrem 

incompatíveis. 

Ressaltando que assim como em todos os setores existem as normas que 

regulamentam a segurança dos trabalhadores, em construções dentro das minas, 

não poderiam ser diferentes, o que irá modificar será a forma dos empregadores 

valorizarem os seus funcionários e assim viabilizar investimentos que visam o 
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crescimento da empresa e os cuidados com os colaboradores, pois se os mesmos 

não sofrem acidentes, as empresas não perdem, tem somente a ganhar. 

A falta de planejamento pode se tornar um problema significativo no 

andamento da obra, impedindo que a mesma se desenvolva e que possa gerar 

resultados. Assim, o Planejamento e Controle da Produção (PCP) tornam-se 

essencial ao empreendimento para garantir o desenvolvimento contínuo dentro das 

Minas de Mineração. O PCP é uma ferramenta que visa determinar 

antecipadamente quais os objetivos relacionados a produção serem atingidos e o 

que deve ser feito para atingi-los de maneira eficaz, cumprir os prazos pré-

estabelecidos, medir o desempenho e compará-lo com o planejado, possibilitando a 

identificação dos erros ou desvios e corrigi-los, além de auxiliar na busca de prever 

possíveis problemas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A engenharia mostra que assim como em qualquer construção, a escolha 

pelo material que será utilizado, a elaboração do projeto é de suma importância para 

que os objetivos sejam alcançados. É necessário que se estabeleça um equilíbrio 

entre os aspectos ecológicos, econômicos e sociais, de tal forma que as 

necessidades materiais básicas de cada indivíduo possam ser satisfeitas e que 

tenham consciência de sua co-responsabilidade na preservação dos recursos 

naturais e na prevenção de doenças. 

O presente estudo só veio acrescentar o quanto é de suma importância as 

regras de segurança dentro das minas de exploração seja a céus abertos ou 

subterrâneos, esse tipo de cuidados garantem a saúde dos funcionários e a saúde 

financeira da empresa. Na atualidade nota-se que mesmo com todas as NR ainda 

acontecem muitos acidentes devido a impudência dos operários e a falta de 

fiscalização por parte dos órgãos competentes. 

O aprendizado e a vivência na mina em que se trabalha, fazem com que a 

escolha do método de planejamento seja eficaz, diminuindo situações inesperadas, 

que por vezes podem ser considerados irrelevantes, mas que se reparados podem 

influenciar nos índices operacionais e de aderência.  

Verifica-se então que, quando se fala de um planejamento de curto prazo, o 

detalhamento do plano de lavra mensal é de extrema importância, pois assim existe 

maior chance de corrigir possíveis problemas na produção que ocorrem diariamente.  
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