
 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: LAVRA DE MINAS A CÉU 
ABERTO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 4 A/S - 80 H/A – 66,7H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

 
Introdução – Conceitos básicos sobre a lavra de minas a céu aberto. 
Fases da Mineração. 
Desenvolvimento na lavra de minas a céu aberto. 
Operações unitárias na lavra de minas a céu aberto. 
Planejamento na lavra de minas a céu aberto. 
Estabilidade de taludes. 
Recuperação de áreas de degradação ambiental e fechamento de minas na 
lavra a céu aberto. 
Lavra a céu aberto – estudos de caso e visitas técnicas. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivos Geral 

 

 Conhecer, entender e aplicar métodos e técnicas de uso corrente no 
desenvolvimento de trabalhos na lavra de minas a céu aberto. 

 Compreender o planejamento e execução do plano de lavra a céu 
aberto. 

 Dominar as técnicas de controle de produção, disposição de rejeitos e 
atividades de carregamento e transporte de minérios na lavra de minas 
a céu aberto. 

 Aplicar métodos para monitoramento de estabilidade de taludes. 

 Conhecer os serviços de drenagem na lavra de minas a céu aberto. 

 Assimilar medidas de controle e proteção ambiental para mitigar os 
impactos gerados pela lavra de minas a céu aberto. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos visualizando nas atividades de 
campo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Controlar a produção de minérios e a disposição de rejeitos na lavra 
de minas a céu aberto. 

Supervisionar as operações de carregamento e transporte de minérios. 

 Monitorar a estabilidade de taludes. 

 Executar e supervisionar serviços de drenagem na mineração a céu 



aberto. 

 Aplicar medidas de controle e proteção ambiental para mitigar os 
impactos gerados pela lavra de minas a céu aberto. 

 Executar e supervisionar o fechamento de mina a céu aberto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Introdução – Conceitos básicos de lavra de minas a céu aberto. 

 Terminologias empregadas, exemplos de minas a céu aberto; 

 Considerações econômicas, sociais e ambientais na escolha por 
lavra a céu aberto; 
 Principais minerais lavrados a céu aberto. 

 Fases de um projeto mineral: 

 Requerimento, Pesquisa, Concessão e Fechamento de 
Mina; 

 Condução e coordenação das operações na lavra de minas a 
céu aberto, análise de cronogramas físicos e financeiros; 

 Técnicas de abertura de minas a céu aberto, cálculo de áreas, volumes 
e massa de estéril e minério. 

Métodos de lavra a céu aberto: 

 Tipos de depósitos minerais, formas do corpo mineralizado; 

 Lavra em cava (open pit mining); 

 Lavra em tiras (open cast mining ou strip mining); 

 Lavra de rocha ornamental (quarry mining); 

 Lavra de contorno (glory hole mining); 

 Lavra de pláceres; 

 Lavra de sais solúveis; 

 Operações de desenvolvimento na lavra de minas a céu aberto: 

 Decapeamento; 

 Estradas ou vias de acesso; 

 Traçado da cava; 

 Equipamentos; 

 Operações unitárias na lavra de minas a céu aberto: 

 Perfuração; 

 Desmonte de rocha; 

 Carregamento; 

 Transporte; 
 Dimensionamento de pilhas; 
 Disposição de estéril; 
 Serviços de apoio: 

 Drenagem; 

 Bombeamento; 

 Eletricidade; 
 Planejamento da lavra de minas a céu aberto: 

 Relação estéril/minério; 

 Definição do teor de corte; 

 Definição da vida útil do projeto; 

 Planejamento a longo prazo; 



 Planejamento a curto prazo: 
 Plano de trabalho diário, semanal, mensal e anual; 

 Estabilidade de taludes: 
o Definição; 
o Características; 
o Principais tipos de talude; 
o Empolamento e ângulo de repouso; 
o Aplicações em mineração e em outras áreas; 
o Métodos de contenção; 
o Dimensionamento de taludes; 
o Estabilidade de taludes; 

 Recuperação ambiental de áreas degradadas; 
 Fechamento de mina a céu aberto; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aulas teóricas do tipo expositivas dialogadas, utilizando quadro branco, 

pincel, projetor multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão 
aplicados exercícios, a fim de fixar os conteúdos com a utilização de 
exemplos práticos e atuais. 

Atividades em grupo e seminários apresentados pelos alunos. 
 Aulas de campo e visitas técnicas a unidades de lavra de minerais 

industriais a céu aberto. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação 
nas atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos 
individuais e coletivos, apresentação e discussão de textos e avaliação 
escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio 
de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos 
conteúdos. Essas atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de 
revisão, oficinas de leitura, produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, 
CD.  
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