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RESUMO  
 

Este artigo foi elaborado com base na proposta de nova metodologia de ensino 
técnico em mineração no IFES Campus Nova Venécia, cuja pesquisa obteve 
excelente resultado no aprendizado dos alunos do curso técnico em Mineração. O 
objetivo do mesmo é a apresentação de instrumentos de ensino no caso a maquete 
e da sua aplicabilidade nas aulas de métodos de lavra. A maquete é um instrumento 
de ensino bastante didático e que possibilita ao professor preparar uma aula 
diferenciada, saindo do tradicional e levando a maior participação dos alunos. A 
construção de maquetes tem o objetivo principal a modelagem e simulação de 
cenários fazendo com que o aluno compreenda o espaço tridimensional 
representado por elas, estabelecendo diferenças entre o bidimensional do 
mapa/carta e as três dimensões da maquete. A realização de atividade dessa 
natureza é uma maneira de colocar os alunos em ação, de proporcionar a própria 
construção do conhecimento. A construção da maquete contribuirá para uma melhor 
compreensão dos conceitos técnicos em métodos de lavra subterrâneos. Assim, 
propõe-se mostrar os procedimentos técnicos e metodológicos para a confecção de 
uma maquete como base na definição técnica dos métodos de lavra subterrâneos 
mais tradicionais.  
 

PALAVRAS-CHAVE: modelo; cenário; métodos de lavra; instrumento de ensino. 
 

ABSTRACT 
 
This article was based on the proposed new technical teaching methodology in 
mining in IFES Campus Venécia, whose research has obtained excellent results in 
student learning the technical course in Mining. The purpose of it is the presentation 
of teaching aids if the model and its applicability in class mining methods. The model 
is a very didactic teaching tool and allows the teacher to prepare a different class, 
leaving the traditional and leading to greater student participation. The construction of 
models has the main purpose modeling and simulation scenarios causing the student 
understands the three-dimensional space represented by them, establishing 
differences between the two-dimensional map / chart and the three dimensions of 
model. The realization of such activity is a way to put the students in action, to 
provide the very construction of knowledge. The construction of the model will 
contribute to a better understanding of technical concepts in underground mining 
methods. It is therefore proposed to show the technical and methodological 
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procedures for the making of a model based on the technical definition of the 
traditional underground mining methods. 
 
KEYWORDS: model; scenario; mining methods; teaching tool.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Segundo HARTMAN 2002 os métodos de lavra subterrânea são aplicados 
basicamente quando o corpo de minério está em profundidade em que se torna 
inviável economicamente a sua extração a céu aberto, pelo grande volume de estéril 
a ser removido ou quando existem restrições ambientais ou urbanísticas para a lavra 
a céu aberto e o alto custo da lavra em subsolo é suportado pelo valor do minério. 
São muitos os métodos de exploração dentro da lavra subterrânea e vão depender 
basicamente da geometria do corpo de minério, da competência da rocha 
mineralizada e da encaixante, da escala de produção e dos custos envolvidos. 
 
A relevância desta pesquisa se destaca primeiro pela identificação dos 
pesquisadores com a temática da pesquisa, onde desde que iniciaram suas 
carreiras acadêmicas vêm dedicando-se as pesquisas sobre instrumentos de 
ensinos que retratem a realidade. Segundo ROQUÉ 2013, atualmente algumas 
universidades como a Universidade Federal de Pelotas atribuiu-se a importância de 
incluir na grade curricular de algumas disciplinas específicas para o ensino de 
técnicas referentes à confecção de maquetes como recurso didático e metodologia 
de ensino. 
 
Todo recurso didático pode enriquecer a explicação de uma aula. É fundamental 
para o processo de análise do conhecimento, pois facilita o entendimento e 
compreensão por parte dos alunos aproximá-los dos conteúdos estudados. Abre 
uma nova possibilidade de interagir com o que está sendo discutido. O aluno pode 
criar aprendendo conceitos e motivar o interesse pelo processo de ensino-
aprendizagem (FIGUEIREDO 2004). 
 
Para materializar e significar o conteúdo, ferramenta tanto na pesquisa ou em sala 
de aula, pois pode tornar material o objeto de estudo e facilitar a visão e 
compreensão de uma determinada área, além de trabalhar em consonância com as 
escalas. O aluno pode ter uma dimensão de todo o processo técnico com a 
recriação do ambiente, é uma maneira de intensificar o processo de aprendizagem, 
trabalhar a motricidade e a concentração. 
 
A falta de habilidades manuais pode ser citada como uma desvantagem. Há 
pessoas que têm maior dificuldade com trabalhos manuais, tanto professores, 
quanto alunos. Neste caso, a maquete poderia ser também uma vantagem, de 
trabalhar a aprimorar seus pontos fracos, afinal, é para isto que existe o processo de 
ensino e aprendizagem. O objetivo de se construir maquetes em sala de aula não é 
gerar um resultado “feio” ou “bonito”, e sim, gerar o aprendizado. A falta de 
adequação ao conteúdo pode ocorrer, assim como em todos os recursos didáticos, 
portanto cabe ao professor avaliar e analisar o recurso didático mais adequado para 
cada conteúdo. Para saber explorá-lo corretamente o professor deve testar o 
recurso antes de levar para a sala de aula. 
 
Estudar métodos de lavra muitas vezes se torna complexo a passagem de 
conhecimento professor/aluno visto que muitas vezes os alunos não tiveram contato 
mais próximo com a realidade das atividades mineiras. Por isso replicar um cenário 
ajuda a compreensão de conteúdos teóricos. 
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A construção de maquetes tem o objetivo principal de fazer com que o aluno 
compreenda o espaço tridimensional representado por elas, estabelecendo 
diferenças entre o bidimensional do mapa/carta e as três dimensões da maquete. 
Além de desenvolver no educando as noções de proporção, orientação, localização 
e percepção do abstrato e concreto. A construção da maquete contribuirá para uma 
melhor compreensão dos conceitos dos métodos de lavra subterrâneo.  
 
A utilização de maquetes para o ensino de métodos de lavra subterrâneo desperta 
nos alunos a investigação prática e a contextualização do método, promovendo o 
interesse e participação na replicação de cenários, buscando novas soluções. 
Muitas vezes não é possível realizar um trabalho no campo e uma saída importante 
é a utilização desta técnica. Visto que hoje existe grandes barreiras no que tange as 
dificuldades de acesso as empresas e recursos financeiros no setor da educação 
técnica e tecnológica. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O trabalho se enquadra dentre as primeiras contribuições de modelagem de 
cenários práticos aplicado a lavra subterrânea, visto que pode ser consultado por 
professores e pesquisadores que desejam aprofundar os estudos sobre a produção 
de maquetes e iniciar trabalhos práticos que se deseja realizar e adaptar a sua 
realidade. 
 
Em uma primeira etapa a metodologia foi baseada através de uma pesquisa 
documental de caráter exploratório sobre o tema método de lavra subterrâneo. Esta 
etapa foi fundamental para realização de um embasamento teórico sólido, visto que 
muitos alunos tiveram o contato com a disciplina pela primeira vez. Optar pela 
utilização de levantamentos e análise de trabalhos científicos que abordam o tema é 
um recurso didático tradicional mas fundamental para formação de conhecimentos e 
também base para implementação de uma nova técnica, ao qual é colocada em 
questão a replicação de cenários através da modelagem e simulação de métodos de 
lavra por meio de maquetes. 
 
Em uma segunda etapa foi dividido os grupos por métodos de lavra. Essa divisão 
ocorreu por meio de sorteio, ao qual cada grupo teve o objetivo de analisar através 
de mapas, figuras ou esquemas e desenvolver uma maquete do referido método 
sorteado através de uma orientação prévia do professor. 
 
Em uma terceira etapa foi apresentado uma resenha dos temas discutidos bem com 
uma explicação de cada método através das maquetes confeccionadas. Nesta etapa 
também se determinou o critério de seleção e exclusão. Através de uma análise 
qualitativa das maquetes em conjunto entre alunos, professores e profissionais do 
setor chegou-se a escolha das quatro melhores sendo estas as apresentadas no 
referido artigo. No entanto, não existe uma fórmula pronta para desenvolver este 
recurso, que pode ser aplicado em todos os níveis de ensino, com diferentes 
objetivos e metodologias. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Método de lavra subterrânea por câmaras e pilares “Room and Pillar 
Mining” 
 
No método de lavra por câmaras e pilares, o minério é escavado o mais amplamente 
possível, deixando-se apenas pilares para suportar o teto e as paredes. Nestas 
circunstâncias, as dimensões das câmaras e dos pilares dependem da resistência à 
compressão do minério e das paredes, do tamanho do corpo mineralizado e da 
pressão litostática existente no local. Os pilares encontram-se normalmente 
distribuídos regularmente, podendo ter seção circular ou retangular. Por vezes opta-
se por paredes espessas situadas entre frentes de trabalho. Este método é 
adaptado principalmente quando o corpo de minério se encontra numa posição 
bastante próxima da horizontal. Exemplos da maquete representada na figura 01 
abaixo. 
 

Figura 01. Maquete do método de lavra “Room and Pillar Mining”. Fonte: Dados obtidos a 
partir das aulas de métodos de lavra subterrânea, 2014. 

 
3.2. Método de lavra subterrânea alargamento por subníveis "Sublevel 
Stoping” 
 
O método de lavra alargamento por subníveis "Sublevel Stoping" é caracterizado 
pela abertura de câmaras ou painéis que são deixados vazios ou preenchidos com 
material estéril após a extração do minério. Estas câmaras possuem dimensões bem 
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grandes, especialmente na altura variando com a tipologia de mineral (OLIVEIRA 
2012). 
  
Este método é adaptado principalmente quando o corpo de minério se encontra 
numa posição bastante próxima a vertical. A perfuração de produção é 
predominantemente efetuada com furos longos, cujo comprimento varia com a 
espessura do corpo mineralizado, bem como a distância até a galeria transversal 
mais próxima, porém raramente excede 30 metros. Representação esquemática 
através da figura 02. 
 

 
Figura 02. Maquete do método de lavra "Sublevel Stoping". Fonte: Dados obtidos a partir das 

aulas de métodos de lavra subterrânea, 2014. 
 

 
3.3. Método de abatimento em subníveis “Sublevel Caving” 
 
No método abatimento de subnível "Sublevel Caving" o corpo mineral é atravessado 
por galerias em vários subníveis, distantes entre si na vertical de aproximadamente 
8 a 15 metros. As galerias são desenvolvidas ao mesmo tempo que o sistema 
normal de galerias e cobrem todo o corpo de minério. A detonação tem início junto 
ao teto hanging wall continuando para frente em direção aos pontos de 
carregamento. 
 
Quando um nível é detonado, o minério é forçado a descer, pela ação da gravidade, 
para o interior da galeria, onde é carregado e transportado para uma passagem de 
minério. O minério é gradualmente substituído pelo material estéril proveniente do 
teto ou pelo material desmoronado. Isto significa que o minério é misturado com o 
estéril, e que esta mistura aumenta à medida que cada ciclo individual de 
carregamento avança. Quando a mistura de estéril com o minério atinge um certo 
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limite, o carregamento é interrompido e um novo nível é então detonado com mostra 
a figura 03. 
 

 
Figura 03. Maquete do método de lavra "Sublevel Caving". Fonte: Dados obtidos a partir das 

aulas de métodos de lavra subterrânea, 2014. 

 
3.4. Método de abatimento por blocos “Block Caving” 
 
No método "Block Caving" o minério é dividido em blocos de grandes proporções, 
normalmente com uma seção transversal no sentido horizontal de mais de 1000 m. 
Na sua parte inferior o bloco é completamente descalçado, isto é, uma porção 
horizontal é detonada removendo o suporte do minério situado acima. A retirada de 
material cria sucessivas fraturas no maciço, que gradualmente afeta todo o bloco. 
 
A elevada pressão criada pela gravidade esmaga o minério na parte inferior do bloco 
proporcionando uma fragmentação capaz de permitir o carregamento do material 
dos pontos de carregamento como pode ser visto na figura 04. 
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Figura 04. Maquete do método de lavra "Block Caving". Fonte: Dados obtidos a partir das 

aulas de métodos de lavra subterrânea, 2014. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O modelo realista do processo incorporou todos os efeitos dinâmicos importantes, 
mantendo as variáveis e parâmetros representativos. Assim, foram atendidos os 
objetivos da simulação da forma mais simples possível. Isto foi evidenciado através 
da construção das maquetes que replique os métodos de lavra estudados. 
 
O material confeccionado (maquetes) tem uma grande durabilidade e depois do 
projeto poderá ser aproveitada por alunos de outros anos em sala de aulas. Quanto 
às potencialidades da maquete, o primeiro fator que se destaca é a curiosidade. O 
fato da maquete ser construída manualmente torna cada maquete um elemento 
único de modelagem e simulação de cenário, que ganha a atenção dos alunos. Isto 
desperta o interesse e gera uma motivação dos alunos a participar da aula e este 
envolvimento com o material intensifica o processo de ensino-aprendizagem.  
 
O segundo fator é a forma de visualização tridimensional, que torna mais clara a 
abstração do aluno em alguns conteúdos, sendo este o diferencial da maquete em 
relação aos outros recursos didáticos. Baixo custo em relação a aquisição de 
software, maior envolvimento e melhor fixação de conteúdos técnicos específicos. 
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