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Resumo: Descreve-se um método que consiste na fusão de dois processos
conhecidos e bastante utilizados na indústria da mineração, são eles:
Planejamento de Mina e Planejamento de Rede.
A fusão desses dois processos é capaz de reduzir os custos de
operação de uma mina 1, 4, ao possibilitar a instalação de uma rede
sem fio mais barata e dotada de maior qualidade e cobertura que
atendem melhor às necessidades de operação da mina 1, 4.
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“MÉTODO DE PLANEJAMENTO DE REDE E MÉTODO DE PLANEJAMENTO DE 

MINA” 

Campo da Invenção

[001] A presente invenção se relaciona às áreas de Planejamento de Mina e 

Planejamento de Rede sem fio para minas a céu aberto e minas subterrâneas. Nesse 

contexto, a tendência de automatização de processos e a robotização das operações 

torna o subsistema de comunicações um componente vital para as operações de 

extração.

Antecedentes da Invenção

[002] A presente invenção consiste na fusão de dois processos conhecidos, são eles:

Planejamento de Mina e Planejamento de Rede. Os dois processos sempre se 

apresentaram de forma separada no estado da técnica, pois até o presente momento, 

não era sabido o potencial de sinergia entre ambos.

[003] Preliminarmente, para que a presente invenção seja compreendida em sua 

total integridade, é preciso que sejam definidos o que consiste “Planejamento de 

Mina” e o que consiste “Planejamento de Rede”.

[004] O Planejamento de Rede, também conhecido como “network planning” 

consiste no planejamento que antecede a instalação de uma rede de transmissão sem 

fio (wireless) sobre um ambiente qualquer. Redes de transmissão wireless são muito 

comuns em minas de extração a céu aberto e minas subterrâneas, onde é necessária 

uma rede de comunicação de altíssima disponibilidade, ultra confiável com baixíssimas 

taxas de erro (perdas de pacotes) e com baixa latência para que sejam alcançados 

padrões máximos de segurança, produtividade e eficiência. 
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[005] Existem diversos tipos de redes sem fio, sendo mais comuns aquelas que 

empregam uma combinação de antenas fixas 2, roteadores portáteis 3 e roteadores

embarcados 3’ (atrelados ao corpo de caminhões, escavadeiras e outras máquinas 

envolvidas na operação da mina). Vide figura 3 da presente invenção. 

[006] Para que todos os veículos 8 e unidades compreendidas pela mina 1, 4 possam 

se comunicar entre si, transmitindo e coletando dados mutuamente, é preciso que seja 

criada uma estrutura de rede de comunicação que atenda a extensão de trabalho da 

mina, abarcando toda a área operacional como as áreas de tráfego e as áreas de 

destino dos equipamentos. 

[007] Como o cálculo da distribuição de nós é muito complexo, comumente a 

operação de Planejamento de Rede wireless é realizada mediante utilização de um 

software especializado. São exemplos de softwares capazes de realizar essa operação:

Asset® 
Mentum Planet®
WinProp® 
Wireless InSite (RayTracing®) 

[008] O procedimento padrão de planejamento e otimização usando tais softwares

funciona muito bem para ambientes de topografia e morfologia (“clutter”) pouco 

dinâmicos, como cidades e zonas rurais. Entretanto, como a  topografia de uma mina é 

alterada constantemente, qualquer planejamento, sobretudo, de banda larga,  se 

torna obsoleto em pouco tempo. O que, na prática, implica em uma série de 

replanejamentos reativos e onerosos durante toda a extensão da vida da mina. 

[009] O Planejamento de Mina, também conhecido como “mine planning”, é o 

planejamento que é realizado previamente à fase de extração de uma mina, i.e., a fase 

de retirada de material da jazida.  
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