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RESUMO 

O trabalho busca dar uma visão geral das minas de ferro de Carajás. com cnfoquc especial no uso de tecnologia de última 
ge ração como GPS e softwarcs, de fonna a facilitar a execução das atividadcs de geologia c plancjamcnto de lavra. 

As equipes trabalham interligadas por uma rede de computadores, que permite terem informações mais atualizadas. 
ge rando dados com maior rapidez. llcxibilidade c conftabilidadc. 

Com as exigências c necessidade do mercado consumidor numa economia globalil.ada, a geologia c plancjamcnto têm se 
empenhado em estar aptos a utilizar tecnologias modernas de modo a dar subsídios às decisões da CVRD. com o objetivo 
de manter otimizadas e seguras as operações na mina c assim garantir qualidade dos produtos para atendimento adequado 
aos clientes. 

Além da competitividade do mercado. temos dado atenção especial aos aspectos de segurança como a estabilidade dos 
taludes da mina. e dos depósitos de estériL e buscando sempre minimiülr ao múximo as interferências das operações de 
lavra com o meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: mina de ferro; tecnologia; geologia: planejamcnto 

L INTRODUÇÃO 

As minas de ferro da Cia Vale do Rio Doce em Car~jús movimentam mensalmente cerca de 10 MT de material entre 
minério c estériL sendo a gerência de plancjamento e geologia responsúvel pela otimização da lavra ao longo dos meses e 
estando sempre atenta a implementação de novas tecnologias que facilitam a rotina dos trabalhos. garantindo o aumento 
da produtividade c qualidade com baixo custo. 

O trabalho mostra o !luxo de informações geradas entre geologia, plancjamento de lavra c áreas afins, com uso constante 
de software, em que cada unidade de trabalho desenvolve novas metodologias, integrando e disponibilizando os dados 
online e facilitando a sincronia e sinergia em todas as células da gerência de plancjamcnto. 

2. GEOLOGIA 

Partindo dos trabalhos pioneiros da década de setenta, estão sendo retomadas as pesquisas Geológicas de Mapeamento, 
Prospecção. Geofísica e Sondagem Rotativa nas Jazidas de Ferro de Canüás. 

2.1. Pesquisa Geológica 

Nas Minas cm atividade, o objetivo principal é o fechamento de malha, ao passo que nos grandes Depósitos, a pesquisa 
visa agregar reservas de hematita compacta e macia. 

Nas ;íreas a serem prospectadas (Fig l), seguimos todo o procedimento legaL com licenciamento do lBAMA, IPHAM 
e demais órgãos com jurisdição sobre as áreas . O acompanhamento técnico se faz desde a abertura dos acessos e praças 
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de sondagem. preservando o meio ambiente. com resgate da flora mais rara c seguindo todos os pré-requisitos de 
segurança. 

Figura 1- Depósito de N I 

Os testemunhos de sondagem SilO descritos c amostrados cm intervalos ele acordo com o acompanhamento de cada 
depósito. nos quais SilO feitas anúliscs químicas por faixa granulométrica para Fc. mais 09 óxidos c PPC(Pcrclas por 
Calcinaçilo ). 

Com os resultados c a dcscriçilo. é cfctuacla a modelagem c a cubagcm A cubagcm pode ser feita por cxtrnsiio dos níveis 
horizontais e/ou por meio ele sólido. sendo que o último usa a triangulaçilo entre as scçõcs verticais c níveis horizontais. 

2.2. Mapeamento de Frente de Lavr·a 

Consiste de anotações sobre uma prancheta. onde é esboçado um croqui csqucmútico da geologia da frente cm lavra. 
clclimitanclo os contatos Iitoquímicos c Iitológicos com uso ele GPS. com margem de erro de 2 a 5m 

O tratamento dos dados consiste na transferência elos pontos cadastrados com o GPS. c importaçilo para o GEMCOM para 
atualizar a modelagem pré-existente do nível mapeado. Usa-se a topografia atualizacla como auxílio. 

Depois ele atualizados os níveis com as informações ele campo. as úrcas mapeadas c interpretadas silo exportadas para o 
Despacho Elctrônico c. cm seguida. clisponibilizaclo o Modelo Revisado para as demais úrcas. 

2.3. Amostragem 

Consiste cm fornecer dados para o controle de lavra de curto prazo c mapeamento das frentes. através da amostragem 
dircta nas cscavadciras(ROM). nos avanços de lavra perfurados com perfuratriz de grande diilmctro(TAMROCK) c 
pesquisa de detalhe com perfuratriz de pequeno cli<'lmctro(TRACKDRILL). 

A amostragem nas frentes de lavra é executada percorrendo-se todas as frentes de lavra cm opcraçilo. colctando-sc ao longo 
do pé da bancada o MIX do matciial escavado. compondo uma amostra de aproximadamente I 20kg. As amostras silo 
devidamente identificadas. cadastradas com o G PS I I I c posteriormente encaminhadas ao laboratório químico de Canüús. 
onde silo feitas anúliscs químicas por faixa granulo métrica para Fc. mais nove óxidos c PPC(Pcrdas por Calcinaçilo ). 

2.4. Ferramentas 

Para desenvolvermos as atividadcs relacionadas ú confccçilo elo modelo geológico dispomos das seguintes ferramentas: 

Pathfindcr Officc: software produzido pela Trimblc Navigalion Limitcd pam gcrcnciar c processar dados colctados com 
o GcoExplorcr III. É utilizado para corrigir. visualizar c editar dados GPS no campo c posteriormente cxportú-Ios cm 
fonnato DXF e/ou ASCII. 

GEMCOM: software de modclamcnto geológico c plancjamcnto ele lavra. Integra todas as informações ele bancos de 
dados ele cxploraçilo. amostragens c mapeamento de frente de lavra. É utilizado na atualizaçilo elo modelo geológico elas 
minas e/ou depósitos minerais. 
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3. ESTIMATIVA E CLASSIFICAÇÃO DE RESERVAS 

Os estudos estatísticos c gcocstalíslicos rcaliz.ados nas minas de Cmü:ís têm como objctivos principai s a estimativa c a 
classificaç;lo das reservas do Sistema Nor1c. visa ndo controlar a variabilidade espacial dos teo res c suas va riflncias nos 
corpos mincrali;ados. assim co mo o suporte ncccss{l!io aos trabalhos de plancjamcnlo de longo c curto prcv.os. utilizando
se de modelos de blocos estimados por krigagcm. 

A aplicaçfio da gcocstatística como parte integrante do processo de plancjarncnto de lavra exige a irnplcmcntaç<1o de novas 
rotinas, buscando automatizar as interfaces desde as análises laboratoriais até a aluali z:rção on fine do modelo de blocos, 
de forma a dar maior llcxibilidadc ao planejamenlo de curto prazo c controle de qualidade. 

Atualrncnlc, quatro minas encontram-se cm lav ra cm Can~jús , N4E, N4WN. N5E c N5W. as quais csl<1o 
representadas por três grandes modelos discrctizados cm blocos de l2.5m N x 12.5 rn Ex l 5 metros de altura . 

Os trabalhos de gcoeslalística estão sendo desenvolvidos com a utili zação de dois aplicativos: Gammaplus c Gcmcom 
for Windows. No Ganunaplus, desenvolvem-se as amíliscs estatísticas. variogníficas. krigagcm c leitura do modelo de 
blocos c no sistema Gcmcorn é feita montagem do modelo de blocos. visando à aplicação dos recursos mais adequados 
ao dcscm·olvimcnlo de cada alividade. 

Corno ponto de partida para a cslirnaç<lo do modelo de blocos. os par<lmclros variogr(rfi cos s<lo estruturados no sistema 
Garnmaplus. por meio do qual é realizada a krigagcrn. 

Dois cnfoqucs distintos estão sendo atualmcnlc considerados na estimativa dos blocos: 
1- O plancjamcnto de curto pra;o para controle da qualidade: 
2- Planc jamcnlo de longo prazo, classificação dos recursos c reservas existentes cm cada mina. 

Para cada modelo de blocos são executadas, além do modelo de curto prazo. quatro krigagc ns distintas, com as respectivas 
auréolas definidas co nforme a metodologia de classificação de reservas praticada pela CVRD (Classificação de Recursos/ 
Reservas Mi nerais). 

A classifi caç<lo dos recursos c reservas é baseada na estimação de lodos os blocos de minério nos modelos e tomando-se 
por base a análise química do ferro globaL é executado um procedimento (script no Gcmcom) para codifrcú-los, confonne 
sejam procedentes da estimativa utilizando a auréola de curto prazo, de rcscl\la medida. indicada, inferida ou potencial. 
Cada bloco recebe um código para permitir a sua identificação c geração de modelos distintos, conforme seja o objetivo 
dos trabalhos posteriores (otinlil~rção, scquenciarnenlos de lav ra . ele.). 

4. PLANEJAMENTO DE LAVRA A CURTO PRAZO 

Com o advento da infonmilica. o Plancjamcnlo de Lavra de Curto Praz.o também sofreu alterações cm seus procedimentos 
ao longos dos anos. Passando de trabalhos csscnciahncnlc manuais a procedimentos totalmente informatizados c 
interligados ús outras úrcas. co mo: Plancjamcnlo a Longo Prazo, Gcotccnia. Geologia. Topografia. Despacho Eletrônico. 
Gcocstatística c Hidrogcologia. 

Desde l <J85. quando foram iniciados os projctos de lavra a curto pra1.0 das minas de ferro, esses projetos eram realizados 
manualmente. quase que cm sua totalidade utilizavam papel vegetal corno objcto de atualização lopognifica. planímctro 
c calculadora para medições de úrcas c pinturas com lúpis de cor para delimitação de corpos de minério c avanços cm 
minério c estéril. 

A partir de 199 1. introduziu-se o Auto CAD para apresentação dos mapas c planilhas clctrônicas para cúlculo de dados, 
porém a metodologia para se calcular c programar a lavra era a mesma. ou seja. manual. 

O trabalho manual de cubagcm c cúlculos ftcou ainda mai s demorado. gas tando-se cerca de 7 dias para elaborar o referido 
plano. Em I <J<J4. foi iniciada :1 utilização do Software PC-Mine, quase que ao mesmo tempo que a informatização da 
Topografia de Mina c Geologia. Com isso, as úrcas começaram o processo de intcração clctrônica de dados. porém ainda 
com uma grande parcela dos trabalhos sendo executados de forma manual. 
A :írca de Plancjamcnto evoluiu c hoje utili1.a o Software Gcrncom for Windows, onde lodos os trabalhos de planejamenlo 
;l curto prazo são realizados. 

A partir do Plano de La\Ta Anual. que é repassado ao Plancjamcnlo a Curto Pr:vo, a mina é subdividida cm planos de 
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lavra trimestrai s, que servem como nortcadores para outras áreas. tais como: Geologia (que busca fazer amostragens para 
previsibilidade dos teores ). Plancjamcnto de Disposição de Estéril (busca programar o dirccionamcnto do estéril para 
cada depósito c os trabalhos a serem rcali;.ados para esta disposição). 

A partir de 200 L os procedimentos para confecção do Plano de Lavra Mensal foram todos transferidos para o pacote 
de planejamento denominado Gcmcom. Os dados de topografia são atualizados eletronicamente a partir de arquivos 
de extensão DXF, a Geologia é atualizada dirctamcnte no Gcmcom e cm rede de microcomputadores . A partir dos 
referidos dados atua li zados. são programados os avanços de lavra. Após conc lusão do plano de Lavra. os avanços são 
disponibili;.ados cm arquivos DXF que são lidos pela Topografia de Mina . Despacho Elctrônico. Geologia c Planejamcnto 
a Longo Prazo. Na Gerência de Plancjamcnto c Geologia . os dados envolvidos no processo do Plano de Lavr<J MensaL 
ficam disponíveis na rede de computadores no arquivo de dados compartilhados com acesso rest rito aos func ion{I rios que 
participam da co1úecção deste plano. 

4.1. Sistema de Despacho Eletrônico de Caminhões 

O Sistema de Despacho Elctrônico de Caminhões pode ser definido como um sistema que envolve a alocação ótima de 
recursos de transporte ( caminhões) entre as atividadcs competidoras ( cscavadciras ) com o objctivo de maximizar a 
produtividade g loba l dos caminhões c auxiliares de minas a céu aberto . além de auxiliar o controle de qua lidade. 

5. PLANEJAMENTO DE LAVRA A LONGO PRAZO 

A área de Plancjamcnto de Lavra de Longo Prazo tem desenvo lvido suas atividadcs no Plano de Lavra Anual. Scqücncial 
de Lavra. Operacionalização de Cavas Finais c Mastcr Plan de Produtos. 

5.1. Plano de Lavra Anual 

O Plano de Lavra Anual é o coqjunto de avanços projetaclos. para o período de um ano. visando à remoção do minério 
cm quantidade c qualidade adequadas ao atendimento do programa anual de produtos c estéril cm áreas estratégicas. com 
vistas à liberação de minério a ser lavrado no ano corrente c subseqücntc. 

A flexibilidade do Plano de Lavra Anual é medida pela reserva de minério liberado para o pcrioclo seguinte. que dever{! 
ser equiva lente a 6 meses de lavra , o que proporciona ao sistema a absorçiio de aumentos de produção ou a va riação ele 
produtos, se nccess{Iria. 

5.2. Seqüencial de Lavra 

Objetivando o atendimento ao programa plurianual de vendas. a redução das distáncias ele transporte. a minimização ele 
custos e a tlcxibilização das operações de lavra siio projetados planos de lavra pluri<Jnuais . 

A reserva ele minério liberado. para cada plano de lavra. deverá ser equivalente a seis meses de produção. 

O Scqi.icncial ele Lavra dispo nibili 1~1 informações para : 

• Plancjamento Estratégico; 
• Disposição Plurianual de Estéri l: 
• Rebaixamento Plurianual elo Lençol Fre:ítico: 
• Áreas a serem liberadas pelo IBAMA para lav ra ou disposição de estéril ; 
• /1./aster Plan de Produtos: 
• Estimativa ela necessidade de Rclocaçiio elas Bri tagcns Semi-móvcis; 
• Áreas operaci onais de mina 

5.3. Operacionalização de Cavas Finais 

A O pcracionali ;.ação de Cavas Finais objct iv;1 maximizar a reserva por meio do melhor ajuste entre a cava matcmútica 
(ot imizada) c a cava opcracionali ;.acla. 

São projctaclos acessos c rampas nccessúrios ú ope ração das minas até o limite final ele lav ra c aj ustados os ángulos de 
talude ele forma a minimilllr o acréscimo ele esté ril na cava (Fig. 2) . 
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Figura 2- Cava da Mina de N4E. 

As cavas finais são revisadas quando houver novas informações de sondagem, amostragem, estudos geotécnicos, 
mudanças nos parâmetros económicos, entre outros. 

4.4. Master Plan de Produtos 

O Master Plan de produtos é elaborado em função do Seqüencial de Lavra e visa a fomecer sup01te técnico à empresa 
para negociar a evolução da qualidade e a capacidade de produção dos principais produtos, com os clientes extemos. 
Estuda-se também a viabilidade de geração de novos produtos e sua influência no Master Plan elaborado. 

O Master Plan é revisado sempre que houver alterações no Seqüencial de Lavra. 

6. HIDROGEOLOGIA E FORMAÇÃO DE PILHAS DE ESTÉRIL 

A hidrogeologia tem como objetivo desenvolver o programa de rebaixamento do nível da água subterrânea das minas de 
ferro de Carajás. O rebaixamento é realizado através da operação de 35 poços tubulares perfurados, tendo início em 1991 
na mina de N4E a partir da cota 625, totalizando até julho de 2002 165 metros de rebaixamento. Toda água bombeada 
é deslocada para dois poços que opera por gravidade c estão conectados a uma galeria de drenagem (Fig. 3) com 2.300 
metros de comprimento por 3m de altura e 3m de largura que deságua no Igarapé Geladinho. 
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6.1. Rebaixamento do Nível de Água Subterrânea 

Com base nas premissas definidas no plano de lavra de longo prazo, onde estão estabelecidos os avanços projctados 
para o ano. são definidos os locais onde serão construídos. quando necessário. os poços de rebaixamento c pic;.ómctros. 
Os poços e/ou piczómctros são construídos através de perfuração com sonda rotativa de diâmetro de I 0". Durante a 
perfuração. silo realizadas descrições litológicas do furo com o objctivo de dcfmir a correlaçilo do tempo x rebaixamento 
da úgua subtcrrilnca c também para definir perfil de revestimento do poço. Após a conclusão da construçilo dos poços silo 
instaladas bombas submersas para realizar o bombeamento da água dos poços. 

Como base para a elaboração do projeto de rebaixamento são consideradas as seguintes premissas: nível de rebaixamento 
atual das minas, medida dos níveis dos piczómctros c os testes de bombeamento dos poços. Os dados mencionados são 
inseridos no software MODFLOW para a claboraçilo de um mapa isopiezométrico. que mostra a curva dos níveis de 
água. A partir daí são definidos os poços que têm uma maior eficiência de rebaixamento e que estejam nas áreas definidas 
no plano de plano de lavra. Com as informações annazcnadas no Modllow é elaborado um modelo hidrogcológico que 
tem por finalidade realizar simulações da evolução do nível de úgua subterrânea na mina. Periodicamente. este modelo é 
cnlibrado a partir das informações obtidas através do monitoramcnto dos piezómetros e poços, da correlação do tempo x 
rebaixamento c dos panlmctros de tmnsmissividadc c armazenamento. 

6.2. Formação de Pilhas de Estéril 

A formaç<1o de pilhas de estéril é um dos maiores componentes de custo no processo global de cxplotação mineral. 
Em alguns casos pode ser o fator decisivo na viabilização económica de uma mina . não computando os prejuízos c 
indcnil.açõcs decorrentes de possíveis rupturas . 

A aplicação de princípios básicos de engenharia na elaboração do projeto. tra;. o duplo benefício de eliminar os custos com 
acidentes c garantir um grau de segurança da pilha compatível com as e:dgências da operação c da legislaçilo nmbiental. 

A otimização do projeto de uma pilha está intimamente interligada. sob o ponto de vista geológico-geotécnico. 
Sendo assim. tem-se como premissa adotar os procedimentos conforme scg11C: 
• Fa1.cr um reconhecimento da área: 
• Fazer layouts preliminares considerando a cxtcnsilo das áreas, altura e custo de dois locais diferentes c capazes de 
armazenar os rcjcitos sólidos: 
• Fazer uma estimativa das condições hidrológicas da região; 
• Estudar tipos alternativos de métodos de armazenamento. drenagem e sclccionar o local mais económico: 
• Fazer anúlise de estabilidade. poro -pressão. a ftm ele estabelecer a geometria finaL 
• Preparar os desenhos de construção c as especificações. bem como os procedimentos de disposição dos estéreis a serem 
seguidos. 

A localização da pilha atende as condicionantes gerais impostas pela cconomicidadc, segurança, operacionalidade c pelas 
diversas componentes ambientais afetadas. 

O sítio da mina, c conseqüentemente o da escavação ele estéril. é condicionado pela ocorrência dos corpos mineralizados. 
Aspectos de ordem cconômica farão normalmente com que o estéril seja disposto o mais próximo possível da fonte de 
escavação c se possível. nos mesmos níveis das bancadas da mina. 

Os aspectos ambientais podcn1o dcfmir a disposição total ou parcial do estéril em trechos já exauridos da cava. 
O limite possível de proximidade eleve ser encontrado balanceando-se o aspecto económico com os de natureza 
operacionais. de segurança c ambientais. 

7. CONCLUSÕES 

Os avanços conseguidos com a implantação c desenvolvimento dos diversos softwares. proporcionaram a interface entre 
as células da gerência dando rapidez no processo de disponibilizar os dados facilitando a integração das informações 
online. 
As atividadcs foram otimizadas c todas as úrcas que estão interligadas com a geologia e plancjmncnto de lavrél conseguem 
desenvolver de fonna scgum as metas propostas. minimizando as interferências das operações de lavra com o meio 
ambiente. 
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