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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem por finalidade mostrar todo o estudo/trabalho feito durante o projeto de 

diplomação dos alunos de graduação e se refere ao estudo de pré-viabilidade técnica e econômica 

de um depósito de ouro baseado em um banco de dados de furos de sondagem fornecido pelo 

Departamento de Engenharia de Minas da UFRGS. 

O trabalho foi dividido em quatro grandes áreas, sendo elas Pesquisa Mineral, Geoestatística 

Lavra e Economia/Meio Ambiente.  

A primeira etapa do projeto contemplou a análise do banco de dados, possibilitando a 

localização do corpo geológico e seu modelamento. Com a definição do arcabouço geológico e 

criação do modelo de blocos, pode-se fazer toda a geoestatística do depósito permitindo assim a 

estimativa de recursos e reservas do depósito. 

Com o modelo estimado e todos os parâmetros necessários para se fazer uma análise 

econômica prévia, o método de lavra foi escolhido. Partindo desta fase fez-se todo o planejamento 

mineiro -  incluindo a mecânica de rochas e o desmonte – o sequenciamento de lavra e por final o 

dimensionamento de frota. 

A última etapa do projeto foi relacionada a escolha do método de beneficiamento do minério, 

dimensionamento dos equipamentos da planta e definições das questões ambientais. Para finalizar 

todo o trabalho, todas as informações foram agrupadas gerando uma análise econômica da mina 

permitindo saber a viabilidade da mina. 

 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISE DO BANCO DE DADOS 

 

A primeira parte do projeto foi dedicada a análise e tratamento do banco de dados recebidos, 

que era composto por três arquivos envolvendo informações de posição espacial dos furos, de teores 

das amostras e de litologia. O banco de dados inicial totalizou em 1063 furos de sondagem. 
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As informações discrepantes foram analisadas e arrumadas antes de se iniciar o trabalho de 

modelamento geológico. 

 

 Collars 

Neste arquivo a coluna de comprimento dos furos não condizia com o restante dos arquivos, 

desta forma, a coluna não foi utilizada para os trabalhos futuros. 

 

 Assays 

O arquivo continha uma coluna de indicadores, ou seja, os teores das amostras estavam 

separados em dois intervalos: 

Indicador 0 -> 0.0313< Au (g/t) < 2.8125 

Indicador 1 -> Au (g/t) > 3.125 

Estes intervalos tiveram grande relevância para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

 Litho 

Este arquivo foi o que apresentou mais problemas, pois as informações da litologia estavam 

separadas em 325 combinações numéricas, requerendo assim um agrupamento e uma associação a 

litologias já existentes. Foram usadas duas metodologias: Separação por metros amostrados e 

separação por quantidade de amostras nos furos. 
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Tabela 1 - Metros amostrados por litologia 

Litologia Metros 

2 60755.6 

NL 54481.9 

02 76 18112.5 

(blank) 18067.2 

39 13415.5 

20 5441.2 

42 4607.3 

30 3014.1 

8 2359.7 

Tabela 2 - Número de amostras por litologia 

Litologia Amostras 

NL 8556 

2 6585 

02 76 4841 

(blank) 3178 

20 785 

02 70 646 

39 634 

8 628 

    

2.1. ÁREA AMOSTRADA 

 

A área englobada pelos furos de sondagem foi obtida pela multiplicação das diferenças entre 

as coordenadas mínimas e máximas em x e y, gerando assim uma área amostrada de 9 kmᶟ. 

Coordenadas (Xmax – X min) x coordenadas (Ymáx – Ymin) = Área amostrada 

3,8 km x 2,4 km = 9,12 km2 

 

2.2. MALHA AMOSTRAL 

 

A localização dos furos e escolha da malha amostral foram trabalhadas no software Studio3. 

As sondagens não apresentam uma malha definida, como pode ser vista na Figura 1: 

Após a separação por amostras, tambem pode-se agrupar 

as litologias em 3 grandes grupos,de acordo com a Tabela 1: 

 2 - Todas as combinações iniciadas por 2, NL e Blanks 

 39 - Todas as combinações iniciadas por 39 

 Restante das combinações 

Sendo que a litologia 2 representou 76% dos metros 

amostrados, a litologia 39 representou 8% e o restante 

representou 16%. 

 

 

Após a separação por amostras, tambem pode-se agrupar 

as litologias em 3 grandes grupos, de acordo com a Tabela 2: 

 2 - Todas as combinações iniciadas por 2, NL e Blanks 

 39 - Todas as combinações iniciadas por 39 

 Restante das combinações 

Sendo que a litologia 2 representou 82% das amostras, a 

litologia 39 representou 3% e o restante representou 15%. 

Com a definição do arcabouço geológico foi possível 

atribuir os grupos a litologias reais. 
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Figura 1 - Malha amostral 

 

3. GEOLOGIA E LOCALIZAÇÃO 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

 

A análise do banco de dados permitiu um melhor entendimento do depósito. Desta forma 

pode-se procurar ocorrência de depósitos de ouro que compartilhavam as mesmas características do 

estudo de caso. A Figura 2 mostra os depósitos epitermais de ouro no mundo. 

Algumas características que foram importantes para a locação da mina: 

 Depósitos Epitermais 

 Zonas de baixa a média sulfetação 

 Percolação dos fluídos controlados por falhas e fraturas  

 Depósitos associados a altos teores de ouro 
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Figura 2 - Depósitos epitermais de ouro no mundo 

 

Assim pode se localizar o depósito na província de Santa Cruz, sul da Argentina. Outros 

fatores que motivaram a locação da mina neta região foi a proximidade dos grandes centros, fácil 

local para abastecimento energético e de água. 

 

3.2. GEOLOGIA REGIONAL 

 

Cerro Moro está geologicamente localizado dentro do Maciço Deseado, que é um bloco 

tectônico na porção central da província de Santa Cruz, cobrindo uma área de aproximadamente 

60.000 quilômetros quadrados. 

As rochas mais antigas dentro do Maciço Deseado são os metamórficos superior Pré-

Cambriano e Baixa Paleozóico da Formação La Modesta (também conhecido como o Complexo 

Rio Deseado). Esta formação é penetrada por granitos da Baixa Idade Média para Paleozóico. Estas 

rochas são, por sua vez discordância coberto por arenito continental do La Golondrina e El 

Tranquilo Formações, que foram depositados em uma série de graben e estruturas meia-Graben. 

Durante os períodos Jurássico e Cretáceo da região foram submetidos a tectônica extensional, 

que inicialmente resultou na formação Roca Blanca epiclástica e piroclástica, seguido pelo campo 

vulcânica máfica generalizada da Formação Bajo Pobre durante o Jurássico Médio. Durante o 

Jurássico Médio e Superior essas rochas foram recobertas por rochas vulcânicas e sedimentos do 

Grupo Laura Bahia félsicas e intermediários. O Laura Grupo Bahia inclui o Chon Aike e La Matilde 

Formações. A Formação Chon Aike constitui uma espessa sequência de ignimbritos riolíticos, tufos 

e volcanoclásticos, e é interpretada de sediar a mineralização de ouro em Cerro Moro. 
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Durante o Período Terciário antigo - Paleoceno a região foi coberta com sedimentos 

continentais e marinhas. Mais recentemente, durante o Período Terciário tarde para o Pleistoceno, 

os fluxos de lava basáltica foram extrudados, mas estes não são observados em Cerro Moro. O 

modelo de formação da Província de Santa Cruz consta na Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo de formação da Província de Santa Cruz 

 

 

 

4. ASSOCIAÇÃO GEOLÓGICA 

 

Tendo conhecimento da proveniência do depósito pode-se associar os três grupos definidos 

durante a análise do banco de dados com as litologias existentes na província de Santa Cruz. Desta 

forma o grupo 2 foi associado ao riolito, o grupo 39 ao arenito e o restante foi associado com os 

diversos tipos litológicos presentes no depósito. 

 

5. MODELAMENTO GEOLÓGICA 

 

A modelagem geológica é essencial para se ter melhor entendimento de como o corpo 

mineralizado se comporta em sub-superfície. A partir da criação deste modelo é possível calcular os 

volumes e fazer análises geoestatísticas. 

Neste trabalho a modelagem foi feita através da interpretação dos teores contidos nos furos de 

sondagem, pois a litologia apresentou ser muito complexa. . 
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A modelagem foi feita pelo software Studio 3 e dividida em cinco etapas: 

 Importação dos dados 

 Criação de legendas 

 Interpretação e desenho das strings 

 União das strings 

 Cálculo dos volumes dos sólidos 

Finalizada toda a parte de criação dos corpos, pode-se iniciar a parte de análise exploratória 

dos dados para assim quantificar as reservas e recursos do depósito. 

 

5.1. IMPORTAÇÃO DOS DADOS 

 

Após o tratamento do banco de dados e definição do arcabouço geológico, pode efetivamente 

começar a criação do modelo geológico do depósito. Os três arquivos finais foram importados para 

o programa e desvinculados, obtendo assim um arquivo de furos de sondagem contendo as 

informações dos teor, litologia e localização dos furos, conforme a Figura 4. 

 

Figura 4 - Furos de Sondagem gerados no Studio3 
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5.2. CRIAÇÃO DE LEGENDAS 

 

Após a criação do arquivo de furos de sondagem, a criação de legendas se mostrou necessária 

para que se pudesse ter uma melhor visualização do comportamento das informações presentes nos 

drillholes. Com esta diferenciação pode-se escolher a melhor maneira para se criar o corpo 

geológico. 

As Figuras 5 e 6 mostram as duas legendas criadas, uma referente aos teores e outra referente 

a litologia. As legendas foram separadas em intervalos para os teores e classes para a litologia, 

como segue abaixo: 

Teor (De acordo com os indicadores presente no banco de dados) 

 Teor muito baixo: 0 ≤ Au (g/t) < 0.0313 

 Teor médio: 0.0313 ≤ Au (g/t) < 2.8125 

 Teor alto: Au (g/t) > 3.125 

 

Litologia 

 Riolito 

 Arenito 

 Outras 

 

 

Figura 5 - Teor de ouro associado aos furos de sondagem 
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Figura 6 - Tipo de litologia associada aos furos de sondagem 

 

 

5.3. INTERPRETAÇÃO E DESENHO DAS STRINGS 

 

Antes de iniciar os desenhos das strings, foi necessário regularizar os furos de sondagem, ou 

seja, transformar todas as amostras em um mesmo comprimento. Esta ferramenta foi utilizada a fim 

de reduzir os erros nas análises geoestatísticas que foram feitas posteriormente nesse trabalho. 

Com os furos regularizados e com as legendas aplicadas pode-se interpretar a melhor forma 

de se modelar o corpo. Como os furos não apresentaram uma malha amostral uniforme e as 

sondagens serem feitas nitidamente em zonas preferenciais, optou-se em criar sólidos que 

representassem os veios mineralizados do depósito. 

Os furos de sondagem foram separados em seis corpos, como mostra a Figura 7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Localização dos corpos geológicos 
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O método mais comumente utilizado para o desenho das strings é as seções paralelas no plano 

dos furos, porém as amostras apresentaram teores muitos disseminados e uma malha muito 

irregular, impossibilitando a criação das seções pelo método convencional e separação por zonas de 

alto e baixo teor.  

Desta forma foi necessária uma adaptação, adotando-se o método das seções paralelas ao 

longo do eixo z, ou seja, seções ortogonais aos furos. A distância entre seções foi de 10m, que 

estava de acordo com a altura das bancadas da mina. Esta metodologia foi usada para todos os seis 

corpos. Exemplificado pela Figura 8.  

 

Figura 8 - Seções criadas para os corpos geológicos 

 

 

Outro fator importante foi a escolha das zonas de influência das seções criadas, pois assim 

seria possível garantir que não houvesse uma modelagem que englobasse mais informações que a 

realidade do depósito. Foi escolhida uma malha média de 25 m, pois deu-se preferência às regiões 

onde as sondagens estavam mais adensadas. A Figura 9 mostra como foram obedecidas estas 

condições. 
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Figura 9 - Zona de influência das seções 

 

 

 

5.4. TRIANGULARIZAÇÃO DAS SEÇÕES 

 

Com todas as strings criadas foi feita a linkagem delas, ou seja, a junção destas linhas. Esta 

união resultou na criação de wireframes, que são triangularizações entre as strings para se formar o 

sólido representativo dos corpos geológicos.  

A partir destes sólidos mostrados pela Figura 10, foi possível calcular os volumes dos 

mesmos, permitindo ter uma ideia inicial da dimensão do depósito. 

 

Figura 10 - Modelo geológico dos veios 
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Como mostrado anteriormente, a criação dos sólidos não se deu por zonas de alto e baixo teor, 

mas sim corpos que englobaram as amostras. A partir destas wireframes foi feita uma análise 

individual em cada corpo e assim identificar se o sólido representaria um veio de alto ou baixo teor. 

A topografia da região foi criada a partir das bocas dos furos de sondagem para que se pudesse fazer 

uma posterior avaliação dos volumes dos veios, de acordo com a Figura 11. 

 

Figura 11 - Topografia da região 

 

 

 

  A metodologia usada para se diferenciar os veios de alto e baixo teor foi a de analisar 

as amostras contidas em cada sólido. Os corpos que continham 30% das amostras maiores que 

3.125g Au/t foram considerados sólidos de alto teor, como pode ser visto na Tabela 3. 

Tabela 3 - Atribuição dos domínios de alto e baixo teor 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

AU > 3.125 g/t 150 140 45 13 462 1776 2586 

Amostras 470 806 233 134 1245 12126 15014 

% Alto Teor 31.9 17.4 19.3 9.7 37.1 14.6 17.2 

 

 

O resultado desta separação se mostra pela Figura 12. 
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Figura 12 - Veios Alto teor x Baixo teor 

 

 

Por último foi necessário fazer a verificação dos sólidos, mostrado pela Figura 13, já que 

poderiam apresentar problemas como compartilhamento de vértices, cruzamento de faces e espaços 

abertos nas superfícies dos mesmos. Caso apresentasse problemas, a linkagem deveria ser revisada 

para que estes problemas fossem resolvidos e assim ter uma exatidão do cálculo dos volumes dos 

sólidos. 

 

Figura 13 - Verificação dos sólidos 
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5.5. CÁLCULO DOS VOLUMES 

 

Após o processo de criação dos sólidos fez-se os cálculos dos volumes. Os volumes foram 

calculados através de uma ferramenta do software, e foram utilizados nas próximas etapas do 

projeto. Os volumes estão representados na Figura 14: 

 

Figura 14 - Volumes finais dos sólidos 

 

 

6. INTRODUÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

O banco de dados fornecido a respeito do depósito em questão possui somente informação 

quanto ao teor de ouro em cada amostra. Para fins de cálculo de massa de minério, foi adotada uma 

densidade de 2.5 para o minério. 

A partir dos dados amostrais, foi realizada a análise exploratória dos dados e análise de 

continuidade espacial (para um melhor entendimento da distribuição dos teores ao longo da área de 

estudo), definição de dimensão de blocos e estimativa de teores (para definição de massa de 

minério) e classificação de recursos. 

 

7. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

A análise exploratória de dados nos fornece um extenso repertório de métodos para um estudo 

detalhado dos dados, antes de adaptá-los. Nessa abordagem, a finalidade é obter dos dados a maior 

quantidade possível de informação, que indique modelos plausíveis a serem utilizados numa fase 

posterior. 

A estatística é muito mais do que a simples construção de gráficos e o cálculo de médias. As 

informações numéricas são obtidas com a finalidade de acumular informação para a tomada de 

decisão. Então, a estatística pode ser vista como um conjunto de técnicas para planejar 
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experimentos, obter dados organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair 

conclusões. 

A partir destas técnicas foi utilizado o histograma para nos mostrar a frequência com que os 

valores se comportam em um determinado intervalo. 

O minério foi dividido em dois domínios, conforme a Tabela 4, os corpos de alto teor e os de 

baixo teor, seguindo os intervalos de teores estipulados no início do trabalho. 

 

Tabela 4 - Teores estabelecidos para cada domínio e seus volumes 

 
Critério Volume de Minério (m³) 

Alto Teor AUGPT > 3.125 19 147 186,6 

Baixo Teor 0.0313 < AUGPT < 2.8125 39 458 832,8 

 

 

7.1. HISTOGRAMA DOS DADOS ORIGINAIS 

 

De acordo com Crespo (2002), um histograma é composto por um conjunto de retângulos 

justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que os seus pontos 

médios coincidem com os pontos médios dos intervalos de classe. O número de retângulos é igual 

ao número de classes de distribuição. 

Os histogramas podem utilizar frequências absolutas e/ou relativas. A vantagem da inclusão 

da frequência relativa é ter uma informação mais percentual de uma classe em relação as demais. 

As Figuras 15 e 16 mostram a distribuição dos teores nos corpos de alto e baixo teor, 

respectivamente. 

  



26 

 
 

 

Figura 15 - Histograma dos dados iniciais do domínio de alto teor 

 

 

 

Figura 16 - Histograma dos dados iniciais do domínio de baixo teor 
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7.2. REGULARIZAÇÃO DO SUPORTE AMOSTRAL 

 

Os histogramas dos dados originais criado podem ou não retratar a média do depósito em 

estudo, isto se dá porque os dados não estão no mesmo suporte amostral. O suporte utilizado para o 

projeto é o comprimento das amostras, ou seja, a massa de ouro nas mostram variam de amostra 

para amostra. Pode-se observar pela Figura 17 que mais de 90% das amostras possuem tamanho 

menor que 2 metros, porém há amostras com comprimentos diferentes apresentando tamanho de até 

no máximo 32 metros. Para estas amostras que estão fora da média, uma regularização foi 

necessária para se ter uma real análise das médias dos teores. 

     

Figura 17 - Comprimento inicial das amostras 

 

Com base no histograma dos comprimentos adotou-se 2 metros como base para a 

regularização dos dados, desta forma todas as amostras acima de 2 metros foram “quebradas” em 

amostras que se encaixavam no suporte escolhido e as amostras que estavam muito abaixo de 50% 

do suporte foram descartadas. A Figura 18 mostra o histograma das amostras regularizadas. 
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Figura 18 - Histograma das amostras regularizadas 

 

 

 

7.3. TRATAMENTO DOS VALORES EXTREMOS 

 

Em alguns tipos de depósitos, a presença de valores extremos nas amostras é muito comum 

devido ao tipo de minério e tipo de formação do depósito. Estes valores que se destoam podem 

influenciar fortemente a realização da estimativa, caso não haja um tratamento adequado. Caso haja 

teores muito elevados a média estimada do depósito pode não retratar a realidade do mesmo. Desta 

forma buscou-se alternativas para que este tipo de problema fosse eliminado. O capping foi a 

ferramenta escolhida para o tratamento dos valores extremos, este método consiste em gerar um 

mapa de probabilidade dos teores e a partir de um um valor máximo, transformar todos os teores 

acima deste máximo para o valor escolhido.  

O mapa de probabilidade dos corpos de alto teor e baixo teor mostrados nas Figuras 19 e 20, 

respectivamente, mostra que a distribuição destes valores extremos não segue a distribuição dos 

demais teores, ou seja, pertencem a uma outra população. 
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Figura 19 - Curva de probabilidades dos teores do domínio de alto teor 

 

 

 

 

Figura 20 - Curva de probabilidade dos teores do domínio de baixo teor 
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Através do mapa de probabilidades foi possível estipular o limite máximo para o capping dos 

corpos de alto e baixo teor que foram de 210g/t e 125g/t, respectivamente. Desta forma todos os 

teores acima destes valores foram transformados para o corte. As Tabelas 5 e 6 mostram o 

tratamento do banco de dados. 

 

 

Tabela 5 - Tratamento dos dados do domínio de alto teor 

X  Y Z da AU 
 

AU 

1815.05 1276.28 2927.89 2 391.25 
 

210 

1654.44 1518.07 2902.55 2 400.723 
 

210 

1669.58 14.66.762 2895.52 2 260 
 

210 

    

Tabela 6 - Tratamento dos dados do domínio de baixo teor 

X  Y Z Length AU 
 

AU 

1773.49 851.617 2737.69 2 155.407 
 

125 

1970.33 1134.61 3017.41 2 126.964 
 

125 

2010.36 1249.08 2919.36 2 2540.63 
 

125 

2010.36 1249.08 2917.36 2 323.654 

 

125 

2081.17 676.961 2745.97 2 271.23 
 

125 

2034.24 1252.12 3001.38 2 128.61 

 

125 

2037.14 1315.55 2945.5 2 137.584 

 

125 

1542.83 1128.78 2958.64 2 315.625 

 

125 

2009.21 1236.96 2892.93 2 324.623 

 

125 

2015.51 1191.47 2851.34 2 193.289 

 

125 

2003.39 1071.97 2902.07 2 245.754 

 

125 

1941.77 1243.42 2887.33 2 300.938 

 

125 

 

O tratamento dos valores extremos se mostrou muito eficaz já que a variância dos dados dos 

domínios de alto e baixo teor teve uma redução significativa. O domínio de alto teor mudou de 

30.24 para 26.6 e o domínio de baixo teor foi de 28.29 para 6.87. 

As Figuras 21 e 22 mostram os novos histogramas gerados após o tratamento dos dados 

extremos e regularização do suporte amostral. 
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Figura 21 - Histograma dos dados regularizados e com o capping no domínio de alto teor 

 

 

Figura 22 - Histograma dos dados regularizados e com capping no domínio de baixo teor 
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8. DEFINIÇÃO DE DIMENSÃO DE BLOCOS 

 

O modelo de blocos que servirá de suporte para as estimativas posteriores deve conter blocos 

com dimensões adequadas a malha amostral. É muito comum utilizar um tamanho que varia entre ½ 

e ¼ do espaçamento amostral. Entretanto em muitos casos a malha amostral não é muito regular, 

impossibilitando assim a escolha adequada de tamanho de blocos, fato que acontece no depósito em 

estudo. 

Desta forma a dimensão dos blocos foi definida pela literatura de depósitos de ouro próximos 

à região estudada, assim podendo chegar a um tamanho de bloco de 12.5 x 12.5 x 10, com sub-

blocos de 6.25 x 6.25 x Z. Esta terceira dimensão do sub-bloco possui dimensão variável, tendo em 

vista a melhor aderência do modelo de blocos com o modelo geológico. 

A Figura 23 mostra a aderência dos blocos ao domínio de alto teor e a Figura 24 mostra a 

aderência dos blocos ao domínio de baixo teor. 

 

 

   

Figura 23 - Aderência do modelo de blocos aos sólidos geológicos de alto teor 
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Figura 24 - Aderência do modelo de blocos aos sólidos de baixo teor 

 

 

A aderência final de cada modelo de blocos com seu respectivo modelo geológico ficou 

dentro dos valores pré-estipulados durante o projeto. Os resultados são mostrados na Figura 25, 

junto com uma vista em planta de todos os corpo e modelos mostrado na Figura 26. 

 

Figura 25 - Diferença de volumes entre os modelos e os sólidos 
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Figura 26 - Vista em planta da aderância final 

 

 

 

9. ANÁLISE DE CONTINUIDADE ESPACIAL 

 

Um dos fatos que distinguem a geociência dos outros tipos de banco de dados estatísticos é 

que as amostras de um banco de dados possuem correlação no espaço. Características espaciais dos 

dados, como a localização de valores extremos, média global e o grau de continuidade, são de 

extremo interesse. Tanto a estatística descritiva univariada como a bivariada são capazes de capturar 

estas características espaciais (Isaaks & Srivastava, 1989). 

O objetivo da análise de continuidade espacial é observar como o fenômeno se comporta ao 

longo da área de estudo. Devido à formação geológica dos depósitos minerais, é esperado que estes 

possuam alguma relação espacial de continuidade que os tenha formado. 
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9.1. VARIOGRAFIA 

 

Variogramas são as principais ferramentas utilizadas para se medir a continuidade espacial 

dentro da geoestatística. Com os variogramas é possível determinar uma equação matemática que 

descreva como o fenômeno geológico ocorre ao longo da região, mostrando em quais direções e 

distâncias existe maior correlação entre as amostras. 

Para determinar as direções de maior, média e menor continuidade do fenômeno é preciso 

determinar os parâmetros de busca do elipsóide. Dentro destes parâmetros estão o lag e a tolerância 

do lag, que representam respectivamente a distância de procura dos pares e o intervalo de variação 

desta distância de procura. Geralmente se utiliza a metade do lag como tolerância. As direções de 

busca são compostas pelo azimute, mergulho (dip) e inclinação (rake). Por último deve-se 

determinar a largura de banda, que seria o tamanho da linha de busca em uma determinada direção. 

A Figura 27 mostra como todos estes parâmetros se encaixam na busca dos pares. 

 

Figura 27 - Parâmetros da variografia 

 

 

Com o aumento da distância, a variabilidade do fenômeno tende a aumentar e quando esta 

variância chegar num ponto máximo, ele é denominado sill ou patamar. A distância correspondente 

a este patamar de variabilidade é chamada de range ou alcance. O último parâmetro existente em 

um modelo variográfico é o efeito pepita, que seria a descontinuidade na origem do variograma. A 

Figura 28 mostra um modelo de variograma. 
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Figure 28 - Variograma e suas estruturas 

 

 

 

9.2. CORRELOGRAMA 

Uma outra ferramenta gráfica utilizada para a representação gráfica da continuidade espacial 

da amostra é o correlograma. A principal diferença destas duas ferramentas é que o correlograma 

não eleva a diferença de distâncias de amostras ao quadrado, fazendo com que o correlograma seja 

menos sensível aos valores extremos que os variogramas. 

Desta forma escolheu esta ferramenta pois se encaixou melhor nas condições do depósito. 

 

9.3. PARÂMETROS DE VARIOGRAFIA 

 

Foram usados 1158 amostras para o domínio de alto teor e 9164 amostras para o domínio de 

baixo teor. 

O primeiro correlograma feito foi o D90, que seria a busca ao longo dos furos de sondagem 

para determinar o efeito pepita. O correlograma foi feito seguindo um azimute de 0° e um mergulho 

de 90°, resultando em um efeito pepita de 20% do variograma para o domínio de alto teor e de 30% 

para o domínio de baixo teor, mostrados nas Figuras 29 e 30. 
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Figura 29 - Correlograma D90 do domínio de alto teor 

 

 

 

Figura 30 - Correlograma D90 do domínio de baixo teor 
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A próxima etapa foi descobrir a direção de maior continuidade. Para isso fez-se uma busca no 

plano horizontal variando o plano de 22.5° em 22.5°, gerando assim correlogramas em 8 direções 

(N0, N22.5, N45, N67.5, N90, N112.5, N135, N157.5). Para o domínio de alto teor foi utilizado um 

lag de 20m e bandas verticais e horizontais de 25m, resultando em uma direção de maior 

continuidade em N158 e um alcance máximo de 25m, de acordo com a Figura 31. Para o domínio 

de baixo teor foi utilizado um lag de 20m e bandas verticais de 4m e horizontais de 10m, resultando 

em uma direção de maior continuidade em N135 e alcance máximo de 55m, de acordo com a Figura 

32. 

   

Figura 31 - Correlograma N158 para o domínio de alto teor 
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Figura 32 - Correlograma N135 para o domínio de baixo teor 

 

A etapa seguinte foi descobrir a direção de média continuidade. Para isso fez-se uma busca no 

plano horizontal variando o plano de 22.5° em 22.5°, gerando assim correlogramas em 8 direções 

(N0, N22.5, N45, N67.5, N90, N112.5, N135, N157.5). Para o domínio de alto e baixo teor foram 

utilizados lags de 20m e bandas verticais de 2m e horizontais de 1 000 000m, os correlogramas dos 

dois domínios mostraram que em todas as direções analisadas os alcances foram os mesmos, sendo 

omnidirecional com o alcance de 25m para os altos teores e 55m para os baixos teores, de acordo 

com as Figuras 33 e 34. 

 

Figura 33 - Correlograma omnidirecional para o domínio de alto teor 
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Figura 34 - Correlograma omnidirecional para o domínio de baixo teor 

 

 

A direção de menor continuidade é definida automaticamente subtraindo-se 90° do plano de 

maior direção. Para o domínio de alto teor foi utilizado um lag de 20m e bandas verticais e 

horizontais de 25m, resultando em uma direção de menor continuidade no N68 e com um alcance 

máximo de 20m, de acordo com a Figura 35. Para o domínio de baixo teor foi utilizado um lag de 

20m e bandas verticais de 4m e horizontais de 10m, resultando em uma direção de menor 

continuidade no N45 e com um alcance máximo de 20 m, de acordo com a Figura 36. 

 

Figura 35 - Correlograma N68 para o domínio de alto teor 
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Figura 36 - Correlograma N45 para o domínio de baixo teor 

 

As equações variográficas obtidas para os domínios de alto e baixo teor são mostrados 

respectivamente nas fórmulas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

10. ESTIMATIVA 

 

Todas as ferramentas utilizadas até o momento foram para melhor entender o comportamento 

espacial do banco de dados. A partir desta etapa todas as informações adquiridas serão utilizadas 

para a estimativa do depósito, ou seja, prever valores em locais que não tenham sido amostrados. 

Existem diversos tipos de estimadores, cada um com suas características de funcionalidade. 

Contudo o método de estimativa que leva em consideração a medida de continuidade espacial 

obtida nos variogramas é a krigagem. 

 

𝛾 (ℎ) = 0.2 + 0.7 (
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,
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,
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5
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,
𝑁68
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𝛾 (ℎ) = 0.3 + 0.65 (
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7
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7
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10.1. MÉTODO DO VIZINHO MAIS PRÓXIMO 

 

O algoritmo do vizinho mais próximo foi proposto por Cover e Hart (1966). Essa técnica é 

um método de estimação de densidade bastante simples e de fácil implementação. Este método 

consiste em uma simples análise de cada parcela da população e atribuir ao bloco do modelo, o 

valor da amostra que esteja mais próximo a ele. 

Foi utilizado este método para o desagrupamento das amostras pois a malha amostral se 

mostrou muito irregular e assim obter uma média desagrupada que melhor representasse o depósito. 

Os parâmetros de busca foram os mesmos encontrado na variografia. 

Os histogramas desagrupados dos domínios de alto e baixo teor podem ser vistos nas Figuras 

37 e 38 respectivamente. 

Figura 37 - Histograma dos dados desagrupados do domínio de alto teor 

 

 



43 

 
 

 

Figura 38 - Histograma desagrupado do domínio de baixo teor 

 

 

 

10.2. KRIGAGEM ORDINÁRIA 

 

A krigagem produz a melhor estimativa linear não viciada dos dados de um atributo em um 

local não amostrado, com a modelagem do variograma. “A krigagem ordinária é geralmente 

associada como B.L.U.E (best linear unbiased estimator). A krigagem ordinária é ‘linear’ porque 

suas estimativas são combinações lineares ponderadas dos dados disponíveis; é ‘não viciada’ 

porque busca o valor de erro ou resíduo igual a 0; e é ‘melhor’ porque minimiza a variância dos 

erros. ” (Isaaks e Srivastava, 1989, p.278). 

A krigagem ordinária foi o método utilizado para a estimativa do modelo de blocos. A partir 

desta escolha, foram realizadas estimativas com diferentes parâmetros a fim de se encontrar a 

melhor possível. Os parâmetros que foram sendo modificados foram os alcances dos elipsóides, o 

número de amostras contidas em cada elipsóide e o número de amostras contidas em cada octante. 

A discretização por célula pai serve para ao invés de estimar somente um ponto no centro do bloco 

e dizer que este teor corresponde ao teor do bloco, discretizar o bloco em diversos pontos (5x5x5) e 

assumir a média do bloco como sendo a média dos pontos dentro do bloco. 
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O elipsóide de busca para o domínio de alto teor teve seu alcance modificado para se observar 

se as estimativas sofressem melhoras. O elipsóide mínimo foi de ¼ do alcance do variograma e o 

elipsóide máximo foi o próprio alcance. 

O elipsóide de busca para o domínio de baixo teor teve seu alcance modificado para se 

observar se as estimativas sofressem melhoras. O elipsóide mínimo foi de ¼ do alcance do 

variograma e o elipsóide máximo foi de ½ do alcance. As Tabelas 7 e 8 mostram as estimativas 

realizadas para os dois domínios. 

 

Tabela 7 - Parâmetros da estimativa do domínio de alto teor 

 
Elipsóide Amostras Octante Parent Cell 

 
x y z Mín Máx N° Oct Mín Máx Discret 

Krig 1 6.25 6.25 5 3 16 2 1 3 5x5x5 

Krig 2 12.5 12.5 10 3 16 2 1 3 5x5x5 

Krig 3 12.5 12.5 12.5 5 16 2 1 3 5x5x5 

Krig 4 12.5 12.5 12.5 3 16 1 1 4 5x5x5 

Krig 5 15 15 12 3 16 1 1 4 5x5x5 

Krig 6 25 25 20 3 16 1 1 4 5x5x5 

 

  Tabela 8 - Parâmetros de estimativa de domínio de baixo teor 

 
Elipsóide Amostras Octante Parent Cell 

 
x y z Mín Máx N° Oct Mín Máx Discret 

Krig 1 13.75 13.75 5 2 16 2 1 3 5x5x5 

Krig 2 13.75 13.75 5 3 16 1 1 4 5x5x5 

Krig 3 27.5 27.5 10 4 16 2 1 3 5x5x5 

Krig 4 27.5 27.5 10 3 16 1 1 4 5x5x5 

Krig 5 27.5 27.5 10 2 16 - - - 5x5x5 

Krig 6 27.5 27.5 10 5 16 1 1 4 5x5x5 

 

 

As estimativas marcadas em azul foram os cenários que melhor apresentaram resultados após 

a validação da estimativa. 
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10.3. VALIDAÇÃO DA ESTIMATIVA 

 

Comparar diferentes métodos de estimativas realizados com os dados verdadeiros é muito útil 

para se entender as diferentes maneiras de se aproximar do resultado verdadeiro. Entretanto nas 

situações práticas, não se possui o banco de dados exaustivo para realizar tais comparações (Isaaks 

e Srivastava, 1989). 

Os métodos de validação de estimativa utilizados foram a análise visual de seções de blocos 

estimado e desagrupados, análise comparativa entre as médias estimadas e desagrupadas e análise 

de deriva. As Figuras 39 e 40 mostram a validação visual entre as seções do modelo de blocos 

estimados e desagrupados do domínio de baixo teor. 

 

Figura 39 - Seção do modelo de blocos desagrupado 
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Figura 40 - Seção do modelo de blocos krigados 

 

 

Foi realizada uma comparação entre a média desagrupada e estimada. Os valores próximos 

das médias é indicador que mostra a veracidade da estimativa. As Figuras 41 e 42 mostram os 

histogramas comparados. 

 

Figura 41 - Histogramas comparativos das médias desagrupadas e estimadas para o domínio de baixo teor 
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Figura 42 - Histogramas comparativos das médias desagrupadas e estimadas para o domínio de alto teor 

 

 

O último método de validação da estimativa foi a análise de deriva, que consiste em comparar 

as médias locais da estimativa com as médias locais dos dados em porções nos eixos x, y e z. 

Geralmente se escolhe um tamanho de fatia de aproximadamente 2 vezes o tamanho da malha 

amostral, com o objetivo de se ter amostras suficientes englobadas para a comparação. 

É esperado que as médias apresentem o mesmo comportamento nas três direções, mostrando a 

qualidade da estimativa. Foram utilizadas janelas de tamanho de 50m em X, 50m em Y e 40m em 

Z. As Figuras 43 a 48 mostram as análises de deriva para os domínios de alto e baixo teor. 

  

Figura 43 - Análise de deriva em X para o domínio de baixo teor 
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Figura 44 - Análise de deriva em Y para o domínio de baixo teor 

 

 

Figura 45 - Análise de deriva em Z para o domínio de baixo teor 
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Figura 46 - Análise de deriva em X para o domínio de alto teor 

 

 

 

Figura 47 - Análise de deriva em Y para o domínio de alto teor 
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Figura 48 - Análise de deriva em Z para o domínio de alto teor 

 

 

11. CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS 

 

A classificação de recursos utilizado para se associar um grau de certeza relativo à estimativa 

de cada bloco. O método utilizado para a classificação foi o alcance do correlograma. 

Foi utilizada a função “Estimate” dentro do Studio 3. Durante a estimativa do modelo de 

blocos foi aplicado o elipsóide de expansão onde os alcances do elipsóide eram multiplicados por 

um fator expansivo a fim de aumentar o número de amostras por setor de busca. Desta forma ficou 

definido que os blocos medido teriam um fator de expansão de 1, os blocos indicados um fator de 

1.5 e os blocos inferidos um fator de 2. 

Para o domínio de alto teor os elipsóide foram de 25x25x20 para os blocos medidos e para o 

domínio de baixo teor os elipsóides foram de 27.5x27.5x10 para os blocos medidos. 

 

11.1. QUANTIFICAÇÃO DE RECURSOS 

 

Após a classificação dos blocos foi possível quantificar a massa de ouro presente em cada 

categoria dos recursos. A Figura 49 mostram as distribuições das classificações nos dois domínios. 
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Figura 49 - Classificação de recursos 

 

 

As Tabelas 9 a 11 mostram as massas de minério em cada domínio. 

 

 

 

Tabela 10 - Recursos do domínio de baixo teor 

 

Medido
17%

Indicado
12%

Inferido
71%

CLASSIFICAÇÃO DE 
RECURSO - ALTO TEOR

Medido
28%

Indicado
23%

Inferido
49%

CLASSIFICAÇÃO DE 
RECURSO - BAIXO TEOR

Tabela 9 - Recursos do domínio de alto teor 
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Tabela 11 - Recursos totais 

 

 

11.2. CURVA DE PARAMETRIZAÇÃO 

 

A curva de parametrização fornece uma ideia quanto aos recursos possíveis de minerar, sem a 

aplicação de restrições quanto à lavra. A partir de um teor de corte estipulado é possível se ter uma 

ideia quanto ao teor médio e massa de minério retirada. A Figura 50 mostra a curva de 

parametrização obtida para o modelo de blocos. 

 

Figura 50 - Curva de parametrização 
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12. PLANEJAMENTO 

 

O Planejamento e design de cava é um processo que envolve decisões compatíveis a um plano 

realista e factível para uma exploração rentável de recursos minerais. O planejamento é realizado 

em função de intervalos de tempo: curto, médio e longo prazo, sendo cada um destes importante 

para um determinado espaço de tempo. O presente planejamento mineiro foi realizado visando o 

longo prazo, ou seja, o plano de vida da mina.  

A partir do modelo geológico e das reservas conhecidas, é necessário definir o método mais 

adequado de exploração da jazida. Entretanto, é preciso determinar uma série de parâmetros 

anteriormente, os quais serão abordados neste capítulo e englobam a caracterização geológica, 

parâmetros geológicos, análise cinemática, estudo de estabilidade dos taludes, desenvolvimento de 

um plano de lavra, dimensionamento dos equipamentos e sequenciamento de lavra.  

A importância e o impacto do planejamento de lavra são essenciais na decisão de viabilizar ou 

não o projeto. Além da óbvia influência econômica desta etapa, deve-se ressaltar o impacto 

operacional que pode ser gerado, por exemplo, ao se dimensionar de forma errônea os 

equipamentos para lavra. 

 

12.1. DEFINIÇÕES GLOBAIS 

 

12.1.1 Caracterização geológica  

 

O depósito estudado está alocado na região de Puerto Deseado, Província de Santa Cruz, 

Argentina. A região é caraterizada por depósitos epitermais de ouro e possui boa infraestrutura, fácil 

acesso e abastecimento energético devido às atividades mineiras da região.  

De acordo com o banco de dados da região, existem dois principais tipos de litologia: riolito e 

arenito, que correspondem a maioria das amostras. Observou-se que o minério de ouro está 

associado ao riolito, sendo assim identificado como rocha hospedeira. Em relação ao arenito, como 

não havia relação com o ouro, considerou-se esta rocha como estéril. Haviam outros tipos de 

litologias, porém estavam associadas ao estéril e não foi possível identificar o tipo de rocha. Logo, 

estas litologias foram consideradas como estéril. 

A partir da definição da rocha hospedeira e do estéril, foi possível determinar as 

características de cada material, mostrado na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Características das rochas 

 

 

 

12.1.2 Clima da região 

 

O estudo da precipitação pluviométrica por meio de séries históricas é de extrema importância 

para entender sua distribuição espacial e sazonal (Costa et al., 2012). Dessa forma, foram 

pesquisadas as médias históricas da região de Puerto Deseado, Argentina, para, assim, determinar o 

impacto que a precipitação pluviométrica gera no projeto em estudo. 

A Figura 51 mostra a variação na temperatura e na precipitação ao longo do ano na região 

estudada. É possível observar que se trata de uma região extremamente seca (216 milímetros de 

chuva anuais), de clima frio (média anual de 10 graus Celsius) e com estações bem definidas 

(verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos). 

 

Figura 51 - Gráfico demostrando a variação climática da região 
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12.1.3 Parâmetros geomecânicos  

 

Taludes em mineração a céu‐aberto requerem, para o projeto e dimensionamento dos taludes, 

duas condições de contorno: (i) segurança em relação ao escorregamento de blocos e estabilidade da 

cava e (ii) economia quanto a relação estéril/minério. Portanto, deve-se procurar estabelecer a 

geometria que atenda essas condições de contorno. Isto significa que a cava e os taludes de bancada 

devem ser o mais vertical possível para atender a segunda condição de contorno, mas deve possuir 

fator de segurança necessário para garantir estabilidade das escavações e segurança dos 

trabalhadores e equipamentos para atender a primeira condição. 

No caso em estudo, os parâmetros para o maciço rochoso e para as descontinuidades foram 

estipulados utilizando a classificação geomecânica GSI – Geological Strength Index (Hoek and 

Brown, 1997; Wyllie and Bah, 2005). 

A classificação geomecânica GSI – Geological Strength Index (Hoek e Brown, 1997) define a 

resistência do maciço rochoso em função da resistência a compressão simples da rocha e da 

geologia estrutural do maciço e sua qualidade em termos de rugosidade e preenchimento. Foi 

possível observar que tanto minério como estéril apresentavam poucas fraturas e boas condições de 

superfície.  

Logo, a partir do software RocData, foi definido que o valor de GSI que melhor representa o 

maciço rochoso para o minério e para o estéril são 68 e 61, respectivamente. O valor do GSI obtido 

é comparado ao valor de GSI igual a 100, que representa a rocha intacta, sem a presença de fraturas 

ou descontinuidades, e o resultado é a definição dos parâmetros para maciço rochoso por meio do 

critério de ruptura de Hoek e Brown (1997), mostrados nas Figuras 52 e 53. 
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Figura 52 - Estimativa do GSI para o Minério 
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Figura 53 - Estimativa do GSI para o Estéril 

 

 

 

12.1.4 Maciço 

 

Os principais fatores que coordenam a condição geomecânica do maciço são: grau de 

fraturamento, grau de alteração e grau de resistência. 

O grau de fraturamento em geral, para um estudo inicial, pode ser determinado através 

número de fraturas por metro e o número de fraturas por direção. Outra maneira possível seria 

através de os testemunhos de sondagem, onde se contabiliza as amostras maiores que 10 cm e se 

divide esse valor pelo tamanho total do testemunho, obtendo, assim, o valor de RQD – Rock 

Quality Designation. É importante salientar, que o ideal é utilizar informações coletadas no campo, 

testemunhos de sondagem e se possível relacionar com dados geofísicos. Para, desta forma, ter uma 

maior confiabilidade dos dados amostrados. 
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O grau de alteração é um parâmetro difícil de ser definido em campo. Tal fator pode ser 

determinado em uma avaliação macroscópica das características petrográficas da rocha como cor 

dos minerais, brilho e friabilidade. 

O grau de resistência pode ser avaliado através de alguns ensaios em laboratório tais como: 

Resistência a Compressão Uniaxial, Resistência a Compressão Triaxial, Point Load Test. Cada um 

destes ensaios fornece um dado específico. 

Ensaio de Compressão Uniaxial com medida de deformações axiais e radiais para obtenção da 

Resistência à Compressão Uniaxial, Módulo de Young, e Coeficiente de Poisson; 

Ensaio de Compressão Triaxial para obtenção da envoltória de resistência, ângulo de atrito, e 

intercepto coesivo; 

Ensaio de Carga Pontual (Point Load Test) para a estimativa da Resistência à Compressão 

Uniaxial. 

Para o maciço, os parâmetros geomecânicos encontrados estão descritos nas Tabelas 13 e 14, 

diferenciados entre o minério e o estéril. 

 

Tabela 13 - Parâmetros geomecânicos para o minério 

 

 

Tabela 14 - Parâmetros geomecânicos para estéril 
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 A partir dos parâmetros geomecânicos de cada rocha, é possível determinar o ângulo 

de atrito e a coesão para cada tipo de rocha através do software RocData, através do critério de 

Mohr-Coulomb, mostrado na Figura 54 e 55. 

 

Figura 54 - Critério de Mohr-Coulomb - Minério 

 

 

 

Figura 55 - Critério de Mohr-Coulomb – Estéril 
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12.1.5 Fraturas 

 

Descontinuidades são estruturas geológicas que interrompem a continuidade da matriz 

rochosa. Pode ter origem tectônica como as dobras, foliações e juntas ou de origem tectônica como 

as juntas de alívio. Em um maciço rochoso as descontinuidades geralmente ocorrem em famílias, 

conjunto de estruturas planares, aproximadamente paralelas entre si (Azevedo e Marque, 2002), e 

grupos de famílias que se interceptam são chamados de sistemas. Suas características são levantadas 

em campo e são: atitude, espaçamento, persistência, rugosidade, abertura e preenchimento, número 

de famílias e tamanho do bloco. 

O depósito alvo deste estudo, apresenta a seguinte relação, mostrada na Tabela 15, de 

descontinuidades atribuídas para o trabalho: 

 

Tabela 15 - Parâmetros geomecânicos para as fraturas 

 

 

12.2. ANÁLISE CINEMÁTICA 

 

A análise cinemática é realizada através do uso de estereogramas, onde se coloca as 

orientações das descontinuidades e do talude em estudo. Esta relação de descontinuidade irá definir 

o tipo de escorregamento. A Figura 56 demonstra os estereogramas correspondentes para cada tipo 

de escorregamento. 
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Figura 56 - Relação entre estereograma das descontinuidades e talude para cada tipo de escorregamento (planar, cunha e 

tombamento, respectivamente) 

 

 

Para o presente estudo, a mina foi dividida em 4 setores previstos (NE, SE, NW e SW), onde, 

foi determinada a sua orientação e foi analisado o risco de ruptura planar, cunha e tombamento com 

a utilização do software Dips para cada setor previsto. Primeiramente testou-se a inclinação dos 

taludes. Foram analisados três ângulos de taludes: 65°, 70° e 75°. O ângulo de talude que 

apresentou melhor resultado, ou seja, segurança viabilidade foi o talude de 70° como ângulo de 

face.  

A partir disto, foram gerados estereogramas para cada tipo de fratura relacionando com cada 

setor determinado. O único setor que apresentou risco de ruptura foi o setor Sudeste (70/130) e 

somente para ruptura planar, conforme a Tabela 16. O estereograma para tal caso está representado 

na Figura 57: 

 

 

Tabela 16 - Risco de ruptura em cada setor 
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Figura 57 - Análise cinemática para ruptura planar - Setor SE (70/130) 

 

 

12.2.1 Estabilidade de taludes - Talude Local 

 

O fator de segurança considerado para escavações em mineração a céu‐aberto recomendado 

deve ser estabelecido entre 1.2 e 1.4 (Wyllie e Mah, 2005).  

A análise de estabilidade dos taludes levou em consideração as informações geradas e 

descritas nos itens anteriores. Esses parâmetros são: (i) geometria e orientação (dip‐dip direction) do 

talude; (ii) orientação (dip‐dip direction) das descontinuidades; (iii) propriedades mecânicas das 

descontinuidades e do maciço rochoso. Esses parâmetros foram utilizados para análise de 

estabilidade para o talude global e talude de local. 

Quando se fala em mina a céu‐aberto, a geometria da cava possui particularidades que devem 

ser consideradas na análise de estabilidade. A Figura 58 mostra a geometria de uma cava típica com 

sua nomenclatura. Dois tipos de taludes são definidos: (i) talude global e (ii) talude local ou 

bancadas individuais. Primeiramente, será analisada a estabilidade para talude local.  
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Figura 58 - Geometria típica de cava para mina a céu-aberto e suas respectivas nomenclaturas 

 

 

. 

Dois métodos para análise de estabilidade dos taludes foram utilizados: (i) analíticos por meio 

da metodologia de Bishop e Janbu para escorregamento com geometria circular, usando o software 

Slide; (ii) métodos analíticos em escorregamentos e tombamentos em planos condicionados em 

fraturas utilizando os softwares Swedge e Rocplane; (iii) método numérico por meio de elementos 

finitos, utilizando o software Phase2. 

Para os taludes locais foram analisados os movimentos de tombamento, planar e cunha. Esses 

movimentos foram analisados por meio do método de equilíbrio limite e utilizando os softwares 

Rocplane, Swedge e todos da Rocscience. 

Para análise de estabilidade de taludes locais, onde os escorregamentos são controlados pelas 

descontinuidades, o primeiro passo é determinar o tipo de movimento que possui maior chance de 

ocorrer no talude. A maneira que o escorregamento passa pela relação da orientação das 

descontinuidades e a orientação do talude. Isto significa que uma família de descontinuidade que 

está condicionando o escorregamento planar em um talude, não irá condicionar esse tipo de 

escorregamento em outro talude com orientação oposta ao primeiro. Essa definição ocorre por meio 

da análise cinemática (Wyllie e Mah, 2005). 
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Após a definição do dip de escorregamento para cada setor da cava, deve-se calcular o fator 

de segurança para o tipo de escorregamento estabelecido. O método de cálculo utilizados para o 

cálculo do fator de segurança é o método de equilíbrio limite, que utiliza o fator de segurança pela 

relação entre as forças resistentes e as forças atuantes que querem provocar o escorregamento. 

Os parâmetros ou variáveis que são utilizados nesse cálculo são semelhantes para os três tipos 

de escorregamento: (i) geometria e configuração do talude e da descontinuidade passível de 

escorregamento; (ii) propriedades de resistência da descontinuidade; (iii) massa do bloco passível 

de escorregamento; (iv) presença de água. Cada um desses parâmetros influência de maneira 

diferente o tipo de escorregamento. 

Para o escorregamento planar, demonstrado na Figura 59, a equação empregada geral é 

apresentada abaixo, onde U, V, W, T são os esforços atuantes e resistentes. Esta equação de 

equilíbrio limite é utilizada pelo software Rocplane, da Rocscience. 

 

𝐹 =
𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒
=

𝑐𝐴 + (𝑊. 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑝 − 𝑈 − 𝑉. 𝑠𝑒𝑛 𝜓𝑝). tan 𝜙

𝑊. 𝑠𝑒𝑛 𝜓𝑝 + 𝑉. 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑝
 

 

 

Figura 59 - Parâmetros considerados no escorregamento planar 
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Abaixo, segue a Tabela 17 explicitando os parâmetros considerados para a análise de ruptura 

planar bem como percentual de água limite que pode preencher a fratura para mantermos a 

estabilidade e o fator de segurança atribuído a esse percentual. Tal percentual de água corresponde 

ao máximo preenchimento que a fratura suporta. Esse estudo foi realizado com a utilização do 

software Rocplane, da Rocscience. 

 

Tabela 17 - Fator de segurança para ruptura planar 

 

 

 Para o escorregamento em cunha, o processo de determinação do fator de segurança é 

semelhante, entretanto, deve-se considerar duas fraturas que se intersectam formando uma cunha. 

Neste caso, a coesão é desconsiderada para efeitos de projeto, pois favorece a segurança. Abaixo 

são apresentadas as equações para o cálculo do fator de segurança: 

𝐹 =
(𝑅𝐴 + 𝑅𝐵). tan 𝜙

𝑊. 𝑠𝑒𝑛 𝜓𝑖
 

Onde, 

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 =
𝑊. 𝑐𝑜𝑠 𝜓𝑖 . 𝑠𝑒𝑛 𝛽

𝑠𝑒𝑛
1
2 𝜉

 

 

Esse procedimento é considerado e utilizado no software Swedge, da Rocscience, o qual foi 

utilizado nesse trabalho.  

Abaixo, segue a Tabela 18 explicitando os parâmetros considerados para a análise da ruptura 

em cunha, bem como percentual de água limite que pode preencher a fratura para mantermos a 

estabilidade e o fator de segurança atribuído a esse percentual. Tal estudo foi realiado a partir dos 

setores determinados previamente. Percebe-se que apenas o setor NE (70/55) possui fator de 

segurança, pois de acordo com a orientação das fraturas, somente há formação de cunha neste setor.  
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Tabela 18 - Fator de segurança para ruptura em cunha  

 

 

Para o tombamento – Figura 60 -  dois fatores são levados em consideração: (i) a orientação, 

espaçamento e persistência das descontinuidades em relação ao talude e (ii) as resistências 

tangenciais ou cisalhantes mobilizadas nas descontinuidades O fator de segurança, então, é definido 

pela razão entre a resistência ao cisalhamento na descontinuidade e os esforços cisalhantes 

mobilizados pelo movimento de tombamento ou rotação da descontinuidade.  

 

 

Figura 60 - Relação geométrica e de esforços para a situação de tombamento 

 

 

O método numérico faz uma discretização do modelo geométrico em elemento em forma de 

triângulo (para o caso do software Phase2). As propriedades dos materiais e geometria do modelo 

são iguais ao utilizado no software Slide. 

O método de elementos finitos calcula o fator de segurança considerando um fator de redução 

de resistência (SRF – Strength Reduction Factor), onde o Phase2 reduz as propriedades de 
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resistência (coesão e ângulo de atrito) por meio de método iterativo, calculando as deformações de 

cisalhamento em cada elemento do modelo. Quando as tensões de cisalhamento formam a 

superfície de ruptura ou deslizamento, o FSR dessa iteração é considerado o fator de segurança. 

O Phase2 importa a geometria e propriedades mecânicas do Slide diretamente, obedecendo os 

critérios impostos na construção do modelo. 

Abaixo segue a Figura 61 mostrando o fator de segurança de 5.9 para os taludes locais da 

mina. 

 

Figura 61 - Talude local analisado no software Phase2 

 

 

 

12.3. DESIGN DE CAVA 

 

12.3.1 Preço do ouro 

 

O valor do preço do ouro é de extrema importância, pois é a partir desse valor será possível 

determinar o teor de corte, e posteriormente, a função benefício e a reserva lavrável.  

O valor utilizado nesse estudo foi obtido realizando uma média histórica do preço de ouro em 

um período de 10 anos (2005 - 2015), obtidos através do site www.kitco.com. O valor encontrado 

foi de 38.19 US$/g, como mostra a Figura 62. 

 

http://www.kitco.com/
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Figura 62 - Preço do ouro 

 

12.3.2 Parâmetros  

 

Determinado o valor do ouro que será utilizado no projeto, foram determinados os custos de 

lavra, beneficiamento e gerais/administrativos bem como a recuperação. Posteriormente, calculou-

se o teor de corte e o teor de corte marginal a serem determinados no projeto. 

Os custos foram determinados com auxílio do software Mafmine. Tal programa é baseado em 

modelos matemáticos desenvolvidos por T. Alan O'Hara, e se trata de um software em modelo 

computacional de nuvem, com suas fórmulas e funções atualizadas para facilitar a análise 

econômica em fase conceitual dos projetos mineiros no Brasil. É bom salientar que estes valores 

vão gerar um modelo, e como todo modelo ele apenas se aproxima dos valores reais. Como 

resultado do Mafine, chegou-se aos seguintes custos mostrados pela Tabelas 19 e 20. 
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Tabela 19 - Custos 

 

 

A partir da obtenção dos custos, foi possível calcular o teor de corte (BCOG) e o teor de corte 

marginal (MCOG) com no preço do ouro e levando em consideração uma recuperação de 95%. 

O teor de corte (BCOG) representa a concentração limite para que um bloco seja rentável, ou 

seja, seja considerado minério. Abaixo, segue a equação para determinação do BCOG: 

 

𝐵𝐶𝑂𝐺 =
𝐶𝐿 + 𝐶𝐵 + 𝐶𝐺&𝐴

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜
 

 

𝐵𝐶𝑂𝐺 =
2.6 + 10 + 5

0.95 ∗ 38.19
= 0.485 𝑔/𝑡𝑜𝑛 

 

O teor de corte marginal (MCOG), por sua vez, representa um bloco que possui teor abaixo 

do teor de corte, mas que, no entanto, ainda é mais viável processá-lo do que enviá-lo à pilha de 

estéril. Abaixo, segue a equação para determinação do MCOG: 

 

𝑀𝐶𝑂𝐺 =
𝐶𝐵

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜
 

 

 

𝑀𝐶𝑂𝐺 =
10

0.95 ∗ 38.19
= 0.413 𝑔/𝑡𝑜𝑛 
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Tabela 20 - Parâmetros obtidos com análise econômica 

 

 

12.3.3 Função benefício 

 

A função benefício (FB) é definida como “A definição de valor econômico de um bloco 

corresponde a atribuir um valor de retorno econômico que um bloco de lavra possa nos dar baseado 

nos custos envolvidos para extrair e eventualmente processar o bloco descontados do benefício 

econômico que esse bloco venha a dar”. Peroni, R. (2006). É extremamente importante para 

calcular a massa que será movimentada, para posterior dimensionamento dos equipamentos de lavra 

A função benefício é inserida no software Datamine, onde são necessárias três situações 

diferentes: estéril, minério marginal e minério.  

Para cada situação descrita acima, podemos considerar as seguintes fórmulas: 

ESTÉRIL: 

Se: teor de Au<MCOG → FB = - CL   

 

MINÉRIO MARGINAL: 

Se: MCOG<teor de Au>BCOG → FB = Teor*Recuperação*Preço - (CB+CG&A) 

 

MINÉRIO: 
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Se: teor de Au>=BCOG → FB = Teor*Recuperação*Preço - (CL+CB+CG&A) 

Onde: 

 

CL = Custo de Lavra; 

CB = Custo de Beneficiamento; 

CG&A = Custos Gerais e Administrativos; 

Recuperação = Fator de recuperação; 

Preço = Preço do minério. 

 

12.3.4 Recursos 

 

A partir da criação da função benefício, aplicou-se os valores no modelo de blocos do 

depósito, obtendo assim, um modelo econômico do depósito. O modelo gerado foi divido em 

medido (parte do recurso mineral onde a tonelagem ou volume, o teor e/ou qualidades estão 

estabelecidos, de modo que as estimativas realizadas possuem alto grau de confiabilidade, as 

estimativas são suportadas por amostragem direta em retículo denso [afloramentos, trincheiras, 

poços, galerias e furos de sonda], de modo que se comprova a permanência das propriedades), 

indicado (parte do recurso mineral onde a tonelagem ou volume, o teor e/ou qualidades estão 

estabelecidos, de modo que as estimativas são confiáveis, mas possuem uma grau de certeza inferior 

ao recurso medido) e inferido (parte do recurso mineral onde a tonelagem ou volume, o teor e/ou 

qualidades são estimados com base em amostragem limitada e, portanto, com baixo nível de 

confiabilidade, a pesquisa realizada não é detalhada [as estações de amostragem têm espaçamento 

relativamente amplo] e pode incluir exposições naturais e artificiais [estas em trincheiras, poços, 

galerias e furos de sonda]). Para fins de análise, devido ao seu alto grau de incerteza, os recursos 

inferidos foram excluídos do modelo final. Logo, apenas os recursos medidos e indicados foram 

considerados, totalizando 65 440 000 toneladas.  Esta separação pode ser vista na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Tonelagem dos recursos 

 

12.3.5 Cava ótima 

 

Criada a função benefício, foi utilizado o software NPV Scheduler para a geração da cava 

ótima. Tal programa gera uma cava ótima utilizando o algoritmo de Lerch-Grossmann e parâmetros 

geométricos de estabilidade da cava previamente determinados. Para o presente estudo a cava ótima 

foi determinada como sendo a que possuía a melhor relação entre valor de NPV (traduzindo a sigla 

do inglês, valor presente líquido) e a relação estéril-minério. O NPV determina se um projeto 

atingirá um valor maior ou menor que a taxa de retorno mínima e ajuda a definir se um projeto será 

rentável ou não, conforme as Figuras 63 e 64.  
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Figura 63 - NPV x Fases da cava 

 

Figura 64 - NPV x Tonelagem x REM 

 

Dessa forma, obtivemos uma cava ótima – Figura 65 - sendo o ótimo definido como a 

configuração resultante de um algoritmo que apresenta a máxima lucratividade, o maior valor 

presente líquido e a maior aproveitamento dos recursos minerais. Neste caso, em específico, optou-

se por uma cava ótima que resultou em uma relação estéril-minério razoável, além de uma boa 

quantidade de massa de minério e um NPV razoável.  
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Figure 65 - Cava ótima 

 

 

Importando a cava para o software Studio 3, gerou-se o relatório de dados da cava ótima e, 

sua posterior análise, gerou os dados apresentados na Tabela 22: 

 

 

 

Tabela 22 - Toneladas e teor médio - Cava Ótima 
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12.4. DIMENSIONAMENTO DE FROTA 

 

O dimensionamento da frota tem um papel muito importante no projeto de uma mina pois, se 

mal dimensionado, pode ocasionar prejuízos econômicos de grande escala. Para ter uma frota 

adequada é necessário considerar: o tipo de material a ser transportado, a distância de transporte 

(lavra e beneficiamento), a seleção do equipamento adequado para o trabalho e as condições de 

operação da frota. 

Quando um material é escavado ou desmontado, há liberação de seu estado de compactação 

natural, sofrido ao longo de vários anos, para uma expansão volumétrica que é bastante 

significativa. Sendo assim, após o desmonte, a rocha assume um volume solto maior do que o 

volume em in situ, está variação é chamada de empolamento. O empolamento utilizado para efeitos 

de dimensionamento de frota neste trabalho foi de 50%, e está de acordo com os valores utilizados 

para os materiais presentes no depósito.  

Após definir o valor do empolamento, adicionamos a ele os tempos de ciclo dos 

equipamentos, a disponibilidade mecânica, o fator de utilização, o fator de enchimento, o fator de 

concha e o fator de posicionamento, definimos o volume da concha calculado e do caminhão 

necessário para atender a produção bem como o número ideal de passes para encher o caminhão.  

No fim da vida útil da mina a frota de caminhões será de 8 caminhões para o minério e 8 

caminhões para o estéril percorrendo uma distância final de mais de 2000 metros do fundo de cava 

até a planta de beneficiamento ou pilha de estéril. Tal processo utilizara um total de 4 

retroescavadeiras sendo 2 para a extração do minério e 2 para a extração do estéril. Também serão 

utilizados equipamentos auxiliares para a lavra.  

Os cálculos para o dimensionamento de todos os equipamentos bem como suas características 

estão listados nos itens abaixo. Como explicado anteriormente, foram dimensionados equipamentos 

para a remoção do estéril e para a extração do minério, sendo que, os cálculos para ambos estão 

descritos nos itens abaixo. 

 

12.4.1 Regime de trabalho 

 

Assumiu-se um regime de trabalho de 312 dias por ano para a lavra, descontados feriados 

nacionais e pontos facultativos, bem como paradas para manutenção e, considerando 3 turnos de 7 

horas (descontado 1 hora para troca de turno) chegamos a 21 horas por dia para a lavra, totalizando 
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6552 horas operadas por ano. A vida útil do da mina foi obtida pela fórmula de Taylor que leva em 

conta a tonelagem de material que será retirado e está acima do teor de corte. Neste caso, 

considerou-se 25 milhões de toneladas. Abaixo, segue a fórmula de Taylor para determinar a vida 

útil: 

𝑇𝑎𝑛𝑜𝑠 = (1 ± 0.2) ∗ 6.5 ∗ 250.25 

𝑇𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 15 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 

12.4.2 Produção Anual 

 

 A partir da determinação do regime de trabalho do projeto e da tonelagem da cava ótima, o 

próximo passo foi calcular a produção anual e horária tanto para o minério, como para o estéril. Os 

valores foram calculados pelo simples cálculo de dividir a tonelagem total de minério e estéril pelos 

dias trabalhos por anos e horas trabalhadas por dia. Obteve-se os resultados representados na Tabela 

23.  

 

Tabela 23 - Produção Anual e Horária de minério e estéril 

 

 

 O conhecimento destes valores será muito importante na hora dimensionar os 

equipamentos para a lavra, além de programar e executar o planejamento a curto, médio e longo 

prazo.  

 

12.4.3 Retroescavadeira 

 

A retroescavadeira é peça essencial na produção mineira, pois é ela quem determina a 

quantidade de material que vai ser retirada bem como o tamanho e o número de caminhões a serem 

utilizados. Para a determinação do volume da concha da retroescavadeira foi utilizada a fórmula 

abaixo: 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎 =
𝑄

𝐶 ∗ 𝑆 ∗ 𝐴 ∗ 𝑂 ∗ 𝑃 ∗ 𝐵𝑓
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑀𝑖𝑛é𝑟𝑖𝑜 =
103.00

72 ∗ 1 ∗ 0.85 ∗ 0.90 ∗ 0.85 ∗ 0.73
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑀𝑖𝑛é𝑟𝑖𝑜 = 3.00 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎 𝐸𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 =
567.67

72 ∗ 1 ∗ 0.85 ∗ 0.90 ∗ 0.85 ∗ 0.73
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎 𝐸𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 = 16.53 𝑚3 

 

Onde: 

Q = produção in situ por hora (m³/h); 

C = número de ciclo por hora; 

S = fator de giro; 

A = disponibilidade mecânica (%); 

O = disponibilidade operacional (%); 

P = fator de deslocamento (%); 

F = fator de enchimento (%); 

E = fator de empolamento (%); 

B.f. = fator de concha = F/E. 

 

O valor de concha obtido, de acordo com os cálculos apresentados acima, representa o 

volume total de concha necessário para atingir a produção calculada previamente. Optou-se por 

dividir este valor por 2, possibilitando o trabalho em duas frentes de trabalho diferentes. Dessa 

forma, para o minério, foi determinado a necessidade de uma concha com um volume de 1.50 m³ e 

para o estéril for estipulado uma concha com capacidade de 8.27m³. 

Assim, foi escolhida a retroescavadeira 324DL da Caterpillar cuja concha possui capacidade 

tabelada de 1.00 até 3.10 m³ para a extração do minério e a retroescavadeira 6018, também da 

Caterpillar, com capacidade de 10m³. 

Estas foram as opções que melhor se adequaram entre todas as opções disponíveis, suprindo, 

dessa forma, as necessidades do projeto. 

Os dados dos equipamentos escolhidos estão descritos nas Tabelas 24 e 25 e os equipamentos 

mostrados pelas Figuras 66 e 67. 
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Tabela 24 - Dados retroescavadeira - Minério 

Modelo 324DL 

Quantidade 2 

Capacidade tabelada (m³) 0.5 – 2.0 

Capacidade calculada (m³) 1.50 

 

 

Figura 66 - Caterpilar 324DL 

 

 

Tabela 25 - Dados Shovel - Estéril 

Modelo 6018 

Quantidade 2 

Capacidade tabelada (m³) 10 

Capacidade calculada (m³) 8.27 

 



79 

 
 

 

Figura 67 - Catterpilar 6018 

 

 

12.4.4 Caminhão 

 

A partir da escolha das retroescavadeiras e da determinação dos volumes das conchas das 

mesmas, determinou-se o número de passes da retroescavadeira para cada caminhão como sendo de 

5 passes. 

Para a determinação da frota de caminhões, primeiramente é necessário determina a distância 

média do ponto de saída da cava até a planta de beneficiamento e a pilha de estéril. Neste caso, as 

distâncias foram de 300 metros e 500 metros, respectivamente. 

Após, determinou-se a distância média de incremento anual, onde considerou-se o 

aprofundamento da cava ao longo da vida útil. Para o presente estudo calculou-se um valor de 

120.82 metros por ano. 

A partir das distâncias médias de transporte foi calculado o tempo de transporte carregado ao 

longo de cada ano da vida útil da cava considerando uma inclinação para a rampa de 10% e uma 

resistência ao rolamento de 2% e, obtendo assim uma resistência total de 12%.  

Com estes valores, foi possível determinar o tempo de transporte carregado e descarregado 

para os equipamentos que irão trabalhar na extração do minério e na descobertura, com auxílio dos 

ábacos mostrados pelas Figuras 68 e 69. 

 



80 

 
 

 

Figura 68 - Ábaco para determinar o tempo de transporte carregado e descarregado - Minério 
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Figura 69 - Ábaco para determinar o tempo de transporte carregado e descarregado - Estéril 

 

 

Além de determinar os tempos variáveis citados acima, foi determinado o tempo fixo, que é 

formado pelo somatório dos tempos de manobra e basculamento, manobra e enchimento, 

enchimento e atrasos variáveis que possam ocorrer, obtendo, assim, o tempo fixo de 4.8 minutos. 

O tempo total foi calculado pelo somatório, ao longo de cada ano, do tempo de transporte 

carregado e descarregado mais o tempo fixo estipulado. 

A partir disso, determinou-se o tempo de ciclos por hora bem como a produção horária ao 

longo de cada ano.  

Por último, foi determinado o número de caminhões para cada ano da vida útil do projeto. As 

Tabelas 26 e 27 mostram o resultado obtido para o dimensionamento da frota ao longo dos anos 

tanto para o minério quanto para o estéril. 
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Tabela 26 - Dimensionamento da frota para extração do minério 

 

 

Tabela 27 - Dimensionamento da frota para a extração do estéril 

 

 

Dessa forma, a opção de caminhão adotado para o minério foi o caminhão articulado da 

Caterpillar modelo 725C e, para o estéril, optou-se pelo caminhão fora de estrada modelo 777D 

Dual Slope da Caterpillar. 

Cinco passes gera uma massa de 21.7 toneladas e um volume de 13 m³, para o minério e, uma 

massa de 81.20 toneladas e um volume de 58 m³ para o estéril, que estão dentro da capacidade dos 

caminhões escolhidos. 

A partir do cálculo do número de caminhões, foi possível calcular o número de caminhões 

necessários para compra, que foi de 28 caminhões articulados para o minério e 14 caminhões fora 

de estrada para o estéril.  

Os dados dos equipamentos escolhidos estão descritos nas Tabelas 28 e 29 e suas imagens 

representadas pelas Figuras 70 e 71. 
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Tabela 28 - Dados caminhão articulado - Minério 

Modelo 725C 

Quantidade 28 

Capacidade tabelada (m³) 10.80 – 14.80 

Capacidade calculada (m³) 13 

Diâmetro pneu (m) 1.62 

Largura do equipamento (m) 3.70 

Vida útil (anos) 2 

 

 

Figura 70 - 725C 

 

 

Tabela 29 - Dados caminhão fora de estrada - Estéril 

Modelo 777D 

Quantidade 14 

Capacidade tabelada (m³) 42.10 – 60.10 

Capacidade calculada (m³) 46 

Diâmetro pneu (m) 2.68 

Largura do equipamento (m) 6.10 

Vida útil (anos) 6 
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Figura 71 - 777D 

 

 

12.4.5 Equipamentos auxiliares 

 

Os equipamentos auxiliares são equipamentos de auxílio para as operações mineiras. Para 

esse projeto foram escolhidos: 2 pás carregadeiras (uma para auxiliar na extração do minério ou na 

manutenção das pilhas de estocagem e outra para auxiliar na extração do estéril ou na manutenção 

da pilhas de rejeitos) 2 bulldozers (utilizadas para a manutenção de vias e acessos), 2 

motoniveladoras (para a manutenção de vis e acessos), 1 caminhão comboio (para abastecimento e 

manutenção dos equipamentos na cava, evitando a necessidade de retorno dos mesmo para a 

oficina), 3 caminhões pipa (para manutenção das vias e acessos), 2 caminhões para serviço 

mecânico e 2 caminhonetes para os funcionários. 

Os dados do equipamento escolhido estão descritos nas Tabelas 30 – 37 e suas respectivas 

imagens pelas Figuras 72 – 79. 

 

Tabela 30 - Dados pá carregadeira - Minério 

Modelo 924K 

Quantidade 1 

Capacidade tabelada (m³) 1.70 – 5.00 
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Figura 72 - 924K 

 
 

Tabela 31 - Dados pá carregadeira - Estéril 

Modelo 992K 

Quantidade 1 

Capacidade tabelada (m³) 7.40 – 14.90 

 

Figura 73 - 990K 

 

 



86 

 
 

 

 

Tabela 32 - Bulldozer 

Modelo D8R 

Quantidade 2 

 

Figura 74 - 990K 

 
 

Tabela 33 Motoniveladora 

Modelo 24M 

Quantidade 2 

Largura da lâmina (m) 7.30 
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Figura 75 - 24M 

 

 

Tabela 34 - Caminhão comboio 

Quantidade 1 

Capacidade (l) 10000 

 

Figura 76 - Caminhão comboio 
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Tabela 35 - Caminhão pipa 

Quantidade 2 

Capacidade (l) 20000 

 

 

Figura 77 - Caminhão pipa 

 
 

Tabela 36 - Caminhão para serviço mecânico 

Quantidade 2 

Capacidade (t) 10 
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Figura 78 - Caminhão para serviço mecânico 

 
 

Tabela 37 - Camionete 

Marca Toyota Hilux 

Modelo SR 3.0 Diesel 4x4 

Quantidade 4 

 

Figura 79 - Camionete 
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12.5. PROJETO DOS ACESSOS 

 

A partir do dimensionamento da frota, é necessário realizar o projeto dos acessos à mina – 

Figura 80 -  onde deve-se considerar os equipamentos dimensionados previamente.  

O acesso consiste na ligação do fundo da cava, que é estabelecido com base em um diâmetro 

mínimo necessário para que seja possível realizar todas as operações de lavra, com o topo da cava.  

Após a determinação do fundo da cava, deve-se construir a primeira rampa de acesso entre o 

fundo da cava e o nível imediatamente superior a ele, de acordo com a altura da bancada e o 

gradiente da rampa. Segue-se este método até o topo da cava. Além da altura da bancada, largura da 

berma e o gradiente da rampa, deve-se determinar outros parâmetros para o projeto de acessos: 

resistência ao rolamento, que para esse projeto foi considerada sendo 2%, o tipo e o tráfego de 

veículos que a pista receberá, além do dimensionamento dos drenos para retenção da água 

proveniente da chuva. Tanto a altura da bancada, como a largura da berma já haviam sido 

calculados em 10 metros e 6 metros, respectivamente.  

A escolha da inclinação da rampa de acesso terá impacto tanto na distância que os veículos 

terão de vencer, quanto na velocidade que os veículos irão conseguir desenvolver e isto trará uma 

grande influência no dimensionamento da frota de caminhões, por exemplo. Por isso, optou-se por 

um gradiente igual a 10%. 

Utilizar mão simples nas rampas ao invés de mão dupla ou sweet backs são fatores que devem 

ser considerados e que tem impacto direto nos custos de lavra e, por conseguinte, na viabilidade do 

projeto.  

É necessário reservar um espaço na crista da bancada, equivalente a 2/3 do diâmetro do pneu 

do maior equipamento utilizado para berma de segurança e também reservar dois espaços (um 

espaço entre o pé da bancada e a rampa e outro espaço entre a pista e a berma de segurança) para as 

calhas de drenagem. 

Para o presente trabalho foi considero dois drenos laterais e a inclinação transversal da pista 

foi dividida ao meio, onde os ângulos cresceriam dos flancos da pista para o centro com uma 

inclinação de 2% pois, dessa forma o tempo de contato da água com a pista fica reduzido, mantendo 

as boas condições de rolamento da estrada. 
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Figura 80 - Design escolhido para os acessos da mina 

 

  

12.5.1 Largura de pista 

 

Para o cálculo da largura da pista foi considerado a largura do maior equipamento utilizado na 

mina para a extração do minério e para a extração do estéril, no caso, o caminhão fora de estrada 

Caterpillar modelo 777D Dual Slope, utilizado para o estéril, que possui largura tabelada de 6.10 

metros. Além disso optou-se pela pista de 2 vias, de acordo com a equação abaixo:  

𝐿 = (1.5 ∗ 𝑉 + 0.5) ∗ 𝑋 

𝐿 = (1.5 ∗ 2 + 0.5) ∗ 6.10 = 21.35 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Onde: 

 

L = largura da estrada (m); 

V = número de vias; 

X = largura do veículo (m). 

 

 

12.5.2 Leira de segurança 

 

Para o cálculo da altura da leria de segurança da pista foi considerado 2/3 do diâmetro do 

pneu do caminhão fora de estrada Caterpillar modelo 777D Dual Slope, que corresponde a 2.70 

metros. 
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Logo, a leira de segurança deve ter 1.79 metros de altura, ângulo de repouso de 30° e largura 

de 3.09 metros. 

 

12.5.3 Drenos 

 

Para os drenos foi determinado que haverá dois drenos laterais de 0,6 metros de largura por 

0,5 metros de profundidade para atender as demandas de vazão sobre a pista tanto para a pista 

destinada a extração do minério como a destinada a extração do estéril. 

 

12.6. CAVA OPERACIONAL 

 

12.6.1 Geometria 

A partir da determinação do projeto de acessos, é possível realizar o projeto da cava 

operacional. Tal cava deve levar em consideração algumas preocupações geométricas que estão 

relacionadas a geologia estrutural do maciço e operacionalidade. Os principais elementos de uma 

cava operacional são: largura da bancada, altura da bancada, ângulo da face da bancada, ângulo 

global, largura da rampa, altura da cava, crista da cava e pé do talude, conforme mostrado na Figura 

81. 

Figura 81 - Elementos que compõem a cava 
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No projeto em estudo, o modelo de blocos possui as seguintes dimensões: 12.5 m x 12.5m x 

10m. Logo, optou-se por uma altura de bancada que fosse compatível a este modelo, ou seja, 10 

metros.  

Após gerar a cava ótima, foi necessário realizar a operacionalização da mesma, para que seja 

possível iniciar as operações. O planejamento da cava possui um papel importante em todas as 

etapas da vida de uma mina a céu aberto: desde o estudo de viabilidade, passando pela operação até 

a etapa final da vida da mina onde o desenho final da cava pode permitir a finalização econômica de 

um projeto. Em todas as etapas, tem-se a necessidade da supervisão constante da cava, que permita 

desenvolver o melhor planejamento de longo, médio e curto prazo da mina para a extração eficiente 

da reserva (Belisario A. F.,2008). Na tabela 38 estão listados, resumidamente, os parâmetros 

geométricos da cava operacional – Figura 82 - conforme explicitados nos itens anteriores: 

 

Tabela 38 - Parâmetros da cava operacional 

 

 

 

 

Dados Valor

Altura Leira (m) 1.79

Largura Leira (m) 3.09

Ângulo de repouso do material (°) 30

Drenos (m) 0.6

Largura Rampa (m) 26

Largura Berma (m) 6

Ângulo de face (°) 70

Altura de Bancada (m) 10

Ângulo Talude Global (°) 35

Profundidade Lençol Freático (m) 300
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Figura 82 - Cava operacional 

 

12.6.2 Análise 

 

Utilizando o software Studio 3, foi gerado um relatório dos dados da cava operacional e, sua 

posterior análise, gerou os dados apresentados nas Tabelas 39 e 40. 

 

Tabela 39 - Tonelagem e teor médio - Cava operacional 
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   Tabela 40 - Tonelagem de minério 

 

 

12.6.3 Aderência 

 

Tendo a cava ótima como base para a inserção da cava operacional, busca-se no processo de 

elaboração a melhor aderência possível para, assim, buscar amenizar a relação estéril/minério, 

mantendo a viabilidade econômica do projeto bem como manter a segurança dos taludes. A 

aderência das cavas está demonstrada nas Figuras 83 – 89. 
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Figura 83 - Aderência cava ótima x cava operacional - cota 2950 

 

 

 

 

Figura 84 - Aderência cava ótima x cava operacional - cota 2970 
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Figura 85 - Aderência cava ótima x cava operacional - cota 3000 

 

 

 

 

Figura 86 - Aderência cava ótima x cava operacional - cota 3020 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 
 

 

Figura 87 - Aderência cava ótima x cava operacional - Pit Central 

 

 

Figura 88 - Aderência cava ótima x cava operacional - Pit Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 
 

 

Figura 89 - Aderência cava ótima x cava operacional - Pit Norte 

 

 

12.6.4 Relação estéril-minério 

 

 Comparando a cava ótima e a cava operacional, conforme a Tabela 41, notamos um 

decréscimo de material extraído de aproximadamente 3 milhões de toneladas, além de um aumento 

na relação estéril/minério que passou de 4.22 para 4.63. Esta diferença é prevista e está dentro do 

valor de 10% de tolerância. O decréscimo de material também é previsto, pois na etapa de 

operacionalização, ocorre a adição de rampas e bancada, logo, para se obter uma melhor aderência, 

é inevitável a exclusão de regiões de baixos teores.  

 

Tabela 41 - Tabela comparativa cava ótima x cava operacional 

 
 

 

12.7. DESMONTE DE ROCHAS 

 

O desmonte é uma operação unitária de extrema importância para a mineração, pois é através 

dele que se desagrega o material rochoso para alimentar a usina de beneficiamento. Quando 

eficiente, pode-se evitar gastos adicionais, como o aluguel ou a compra de um rompedor para 
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reduzir o tamanho de matacos, ou mesmo evitar a produção excessiva de finos, os quais muitas 

vezes são perdidos durante o processo de beneficiamento.  

 A mina encontra-se em uma região seca, com poucos dias de chuva por ano, desta 

forma optou-se em utilizar o ANFO para o desmonte, pois, este explosivo além de apresentar uma 

alta energia, este possui custos muito inferior aos demais. As demais matérias utilizadas no 

desmonte serão os seguintes:  

• Tubo de choque (acessório)  

• Espoleta  

• Booster (iniciador)  

• Estopim (acessório)  

• Pó da perfuração (tampão) 

 

 Em período de chuvas optou-se pela Emulsão, pois este explosivo resiste à água, ao 

contrário do ANFO. Por motivos econômicos, decidiu-se realizar desmonte pirotécnico, pois além 

de evitar desgaste das maquina na remoção mecânica haverá economia em combustível. Assim o 

plano de fogo foi dividido em estéril e minério, devido a grande diferença de produção. Ao decorrer 

do tempo, os mesmos serão ajustados para obter-se um melhor desmonte para cada tipo de material. 

Para ambos materiais, usou-se as equações de Olofsson (1988). A Figura 90 mostra o esquema de 

perfuração. 

 

Figura 90 - Esquema de furação 

 

 

 Para o estéril, obteve-se os seguintes valores para o plano de fogo, demonstrados na 

Tabela 42. 
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Tabela 42 - Plano de fogo - Estéril 

 

 

 Observa-se que cada furo fragmentada 220 metros cúbicos. Para suprir a produção de 

estéril da mina, optou-se por desmontes diários de 47 furos, movimentando 10 331 metros cúbicos. 

Para o minério, obteve-se os seguintes valores para o plano de fogo, demonstrados na Tabela 43.

  

 

Tabela 43 - Plano de fogo - Minério 
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  Observa-se que cada furo fragmentada 135 metros cúbicos. Para suprir a 

produção de estéril da mina, optou-se por desmontes três vezes por semana, sendo que cada 

desmonte contendo 42 furos, movimentando 5 624 metros cúbicos.  

 Como é possível observar na Figura 91, a razão de carga encontrada para cada material 

está de acordo com os valores esperados: 

 

Figura 91 - Razão de carga 

 

 

 Os tempos de retardo serão 14 ms entre furos espaçados e 30 ms entre linha, conforme 

Figura 92: 
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Figura 92 - Tempos de retardo 

 

 

 A perfuratriz escolhida foi a D55 da Atlas Copco, conforme a Figura 93. 

 

Figura 93 - Perfuratriz D7 da Atlas Copco 
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12.7.1 Paiol  

 

• Serão necessários 2 paióis (explosivo e acessório)  

• Explosivo para 2 meses normal de produção  

• Os paióis serão embarricados  

• Normas de acordo com: R-105  

Para determinar as distâncias mínimas de um paiol para as construções próximas é 

necessário determinar a quantidade máxima de material estocado no paiol.  

  

12.8. ESTABILIDADE DE TALUDES GLOBAL 

 

O talude global foi analisado por meio de métodos de equilíbrio limite e métodos numéricos 

por meio de método dos elementos finitos. Para um dos métodos foram utilizados os softwares Slide 

e Phase2, respectivamente, ambos desenvolvidos pela Rocscience. Os taludes globais foram 

analisados em termos de ruptura circular e movimento de tombamento, conforme sugerido por 

Wyllie e Mah (2005). 

Os métodos analíticos de Bishop e Janbu fazem a análise do fator de segurança considerando 

as tensões em uma superfície de ruptura, onde sua posição é estimada em função do ângulo de atrito 

do material e do ângulo da face do talude. Então, a massa de rocha é dividida em fatias e as tensões 

de cisalhamento na superfície são estimadas em função das cargas de cada uma das fatias. Essas 

tensões de cisalhamento são tensões que podem provocar a ruptura do talude. Para que o talude 

tenha fator de segurança maior que 1, as tensões resistivas devem ser maiores que as tensões de 

cisalhamento provocada pela massa de material acima da superfície de deslocamento. 

A análise de ruptura circular foi feita através do software Slide e a de tombamento foi feita 

através do software Phase2. 

Para o estudo de estabilidade de taludes globais, primeiramente foram desenhadas seções de 

corte nas regiões de maior possibilidade de ruptura. Tais seções estão demonstradas na Figura 94. 
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Figura 94 - Seções para análise de estabilidade dos taludes globais 

 

 

Determinadas as seções, primeiramente foi analisado a ruptura circular. Os resultados obtidos 

estão demonstrados na Tabela 44 e Figura 95 

 

Tabela 44 - Fator de segurança para ruptura circular 
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Figura 95 - Seção de menor fator de segurança analisada no software Slide 

 

 

Por fim, tais seções foram analisadas para o risco de tombamento. Os resultados obtidos estão 

demonstrados na Tabela 45, bem como a Figura 96 demonstrando o menor SRF gerado no software 

para as seções criadas. 

 

 

Tabela 45 - Fator de segurança para tombamento - talude global 

 

 



107 

 
 

 

Figura 96 - Talude global analisado no software Phase2 

 

 

12.9. SEQUENCIAMENTO 

 

O sequenciamento foi gerado no software Datamine NPV Scheduler. Deve-se inserir o 

modelo de blocos do depósito, contendo a função benefício. Assim, o software gera a relação entre 

ano e blocos de minérios ou estéril que serão movimentados. Pode-se então, estabelecer a maneira 

mais rentável e segura para se desenvolver a cava ao longo da vida útil da mina. A partir do 

sequenciamento, é possível determinar o posicionamento da pilha de estéril, usina de 

beneficiamento e barragem de rejeitos.  

Pelas Figuras 97 – 102, é possível visualizar o sequenciamento da cava a cada três anos. 
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Figura 97 - Ano 1 

 

 

Figura 98 - Ano 3 
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Figura 99 - Ano 6 

 

 

Figura 100 - Ano 9 
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Figura 101 - Ano 12 

 

 

Figura 102 - Ano 15 
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13. PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

13.1. CARACTERIZAÇÃO DO MINÉRIO 

 

Com o objetivo de selecionar o circuito de beneficiamento mais eficiente, foi feita a 

caracterização do minério. O mesmo encontra-se em um depósito epitermal de baixa sulfetação. O 

ouro é livre, sem presença de contaminantes. A rocha hospedeira é o riolito, que é essencialmente 

um granito de grãos finos, tipicamente félsico. O ouro possui uma granulometria muito fina, em 

média de 5µm, e está disseminado nas rochas. A densidade do minério é de 2.5 t/m3. 

A resistência a compressão uniaxial da zona mineralizada é de 200 Mpa, sendo assim 

considerada uma rocha resistente. As zonas mineralizadas com a maior resistência ocorrem nas 

rochas de grãos mais finos. O índice de abrasão é entre 0.1 e 0.5, sendo estes valores referentes a 

uma abrasividade média (Metso, 2011). A maioria da ganga possui sílica, o que justifica tal índice 

de abrasão relativamente elevado. 

A rocha é considerada dura, pois apresenta valores de Work Index variando entre 14.4 kWh/t 

e 19.9 kWh/t, com uma média de 17.15 kWh/t (Extorre, 2012).  

Como o minério é difícil de quebrar e possui abrasividade média, seria vantajoso optar pela 

utilização do moinho semi autógeno (SAG), evitando o alto desgaste nos britadores e também 

reduzindo os custos dessa etapa, que é considerada a mais cara do beneficiamento. Porém, a grande 

variação nos valores de work index indica que uma quantidade considerável de material de 

tamanhos críticos iria ser gerada no SAG, os chamados scats. Ocasionando na perda de eficiência 

da moagem. Também, deve ser ressaltado que a quantidade de material competente não seria 

suficiente em grande parte da operação, o que tornaria necessário inserir no moinho um grande 

número de bolas de aço, aumentando assim, os custos. Essa variação das características do material 

alimentado flutuaria a taxa da planta de beneficiamento, afetando também os processos posteriores. 

Assim, um circuito de britagem fechado composto por dois britadores, duas peneiras, um moinho de 

bolas e um hidrociclone mostrou-se mais indicado. 

Como o ouro possui granulometria muito fina, a recuperação por concentração gravimétrica 

seria desvantajosa. Pois, nesse caso o processo apresentaria diversas complicações e a recuperação 

seria muito baixa. Desta forma, torna-se desnecessária a inclusão do processo gravimétrico no 

Projeto em questão. 



112 

 
 

 

O ouro será recuperado pelo método hidrometalúrgico. A etapa de lixiviação será realizada 

em tanques. Apesar da lixiviação em pilha possuir menor custo, não se optou pela mesma pelos 

motivos apresentados abaixo: 

 

 Maior tempo de recuperação (de 90 a 180 dias contra 72 horas na lixiviação em 

tanque); 

 Possui um maior impacto ambiental; 

 A alta taxa de evaporação da região prejudicaria a lixiviação em pilha. 

 

Finalmente, a relação custo-recuperação indica que a lixiviação em pilha é mais vantajosa 

para depósitos com teores baixos, o que não é o caso do presente Projeto. 

Posterior à etapa de lixiviação, a polpa de minério passa pelo circuito de adsorção do carvão. 

Esta poderia ser feita por Carbon in Leach (CIL) ou Carbon in Pulp (CIP). No processo CIL a 

lixiviação e a adsorção ocorrem simultaneamente. Isso diminui a perda de rendimento do processo 

quando o minério possui matéria orgânica. Como não é o caso desse Projeto, optou-se pelo CIP por 

ser um método mais simples. 

A partir das considerações acima, o circuito completo do beneficiamento foi proposto, como 

pode ser visto no fluxograma na Figura 103. Cada etapa será explicada detalhadamente nos 

próximos tópicos. 

 

Figura 103 - Fluxograma do circuito completo de extração do minério 

 

13.2. CIRCUITO DE BRITAGEM 

 

A planta de beneficiamento deverá processar 1,687,185 t/ano de minério de ouro no projeto 

proposto. O circuito de britagem trabalhará 21 horas por dia, 312 dias por ano, concomitante com a 

lavra. A produção horária é de 257.51 t/h.  Porém, como o minério é abrasivo, foi considerada 85% 

ROM Britagem Moagem Classificação Lixiviação Adsorção

Eletro 
deposição

Produto

Destruição 
do cianeto

Rejeito
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de disponibilidade para os equipamentos dessa etapa, pois, para britadores primários, necessita-se 

de manutenção frequentemente, e no caso de grelhas vibratórias e peneiras, devido à constante 

entupimentos. Assim, o circuito de britagem terá uma taxa de produção de 302.95 t/h. O produto 

final desta etapa deve ter uma granulometria máxima de 12,7 mm (1/2”). O circuito proposto, sendo 

este fechado com uma grelha vibratória, dois britadores e duas peneiras, e o balanço de massa 

podem ser vistos na Figura 104. 

 

Figura 104 - Circuito de Britagem 

 

 

13.2.1 Grelha vibratória 

 

Uma grelha vibratória foi escolhida para uma pré-separação de finos. Isso permite a utilização 

de um britador primário menor e reduz o desgaste por abrasão de seu revestimento. Também 

permite que o britador alcance sua plena capacidade de produção. A grelha selecionará material 

com 100 mm.  
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Considerando que 8% do material é menor que 100 mm, e que a grelha possui uma eficiência 

de 70%, 16,97 t/h passam na abertura da grelha e vão direto para a pilha pulmão. Enquanto o 

material retido deve passar pela britagem primária. A taxa de alimentação da grelha é de 302,95 t/h, 

ou seja, 181,78 m³/h.. As especificações da grelha vibratória escolhida podem ser vistas na Tabela 

46. 

 

Tabela 46 - Especificações da grelha vibratória 

 

 

13.2.2 Britador Primário 

 

O material proveniente da grelha vibratória alimenta o britador primário a uma taxa de 285,98 

t/h.  Normalmente, para minério de ouro são selecionados britadores primários de mandíbula ou de 

impacto (Chaves e Peres, 1999). Para tal taxa de alimentação, o britador primário mais adequado é 

o britador de mandíbula.  

No que se refere à redução de materiais duros e abrasivos com eficiência em custos, os 

britadores da Série C representam o mais elevado know-how técnico e industrial. Britagem eficiente 

e com baixo custo por tonelada de produto. 

O britador foi selecionado de acordo com o Manual da Metso. Sabendo-se a taxa de 

alimentação e o top size do material, foi determinado o britador. Como a capacidade do mesmo 

varia de acordo com o tipo de material a ser britado, a capacidade determinada na tabela do Manual 

da Metso deve ser corrigida a partir da fórmula: 

𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑄𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 × 𝐴 × 𝐵 × 𝐶 × 𝐷 × 𝐹𝑆 

Os parâmetros de correção utilizados foram: 

 Densidade: 1,67 t/m3 → A=1,06 

 Work Index: 17,15 kWh/t → B=0,9 

Modelo

Potência 20 hp

Peso total 4600 kg

Abertura entre trilhos 2" - 6" pol

Eficiência 70 %

Capacidade da tabela 120 - 300 m³/h

Grelha vibratória

GN -3015
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 Tamanho de alimentação → C=1 

 Umidade → D=1 

 Fator de serviço → 1,5 

Como a capacidade de tabela é de 290t/h, a capacidade corrigida é de 414,99 t/h. As 

especificações técnicas do britador selecionado constam na Tabela 47. As curvas granulométricas 

referentes aos britadores da série C, podem ser analisadas na Figura 105. Como a APF é de 100 

mm, têm-se um produto com tamanho máximo de 150 mm e um P80 de 115mm. 

 

Tabela 47 - Especificações da grelha vibratória 

 

 

Figura 105 - Granulometria indicativa do britador primário 

 

Modelo

Potência 200 hp

Peso total 379770 kg

Abertura de alimentação 1250 mm

Gape 950 mm

APF 100 mm

Top size 665 mm

Capacidade da tabela 290 t/h

Capacidade corrigida 414.99 t/h

Britador de mandíbulas de 1 eixo

Nordberg C125
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13.2.3 Pilha Pulmão 

 

O material é direcionado para a pilha pulmão para que, caso algum dano ocorra com o 

britador primário, ou o mesmo necessite de manutenção, se tenha um estoque para no mínimo um 

dia de operação, evitando atrasos na produção. Os parâmetros considerados para dimensionamento 

da pilha foram: 

 Ângulo de repouso do material: 30° (Chaves, 2012) 

 Altura máxima da pilha atribuída: 11 metros 

 

Considerando uma pilha cônica, têm-se um diâmetro de 38,1 metros. O volume final de 

capacidade da pilha é de 4,181.46 m³, e a massa é de 6,968.92 toneladas de minério. A Figura 106 

mostra a configuração final da pilha. 

 

Figura 106 - Pilha pulmão 

 

 

13.2.4 Peneira 1 

 

A primeira peneira é alimentada a uma taxa de 302,95 t/h, ou seja, 181,78m3/h.  Esta é uma 

peneira inclina do tipo banana, com dois decks. O primeiro deck possui uma abertura de 2” e o 

segundo de 1/2”. Como o passante do segundo deck já possui a granulometria final desejada, o 

material alimenta diretamente o silo. Quanto ao material retido nos decks 1 e 2, deve passar por 

uma britagem secundária. Para escolha do modelo da peneira, fez-se o cálculo da área e da largura 

necessárias para o peneiramento em cada deck. Os cálculos foram feitos de acordo com o Manual 

da Metso. Para isso os seguintes parâmetros foram considerados: 
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 T = Taxa de alimentação  

 P = Conhecimento de dados  

 C = Capacidade para separação  

 M = Material retido  

 K = Relação tamanho da alimentação  

 Qn = Fator correção 

 S = Velocidade de transporte 

 D = Espessura de camada de material 

 Fórmula da área: 𝐴 =
𝑇 ×𝑃

𝐶 ×𝑀 ×𝐾 × 𝑄𝑛
 

 Fórmula da largura: 𝑊 =
100 ×𝑇

6 ×𝑆 ×𝐷
 

Os valores utilizados para cada parâmetro, os valores finais obtidos para a área e para a 

largura em cada deck constam na Tabela 48. 

 

Tabela 48 - Fatores de correção e valores calculados para área e largura da peneira 1 

 

 

A partir desse resultado, foi escolhida a peneira CBS 6' x 16' DD. As especificações técnicas 

da peneira 1 estão na Tabela 49. 

 

 

 

 

 

Fator Deck 1 Deck 2

T 181.78 60

P 1.3 1.3

C 43 23

M 1.52 1.04

K 0.6 0.6

Qn 1.45 0.97

S 45 25

D 112 35

A (m²) 4.16 5.6

W (mm) 751 1290
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Tabela 49 - Especificações da Peneira 1 

 

 

13.2.5 Britador Secundário 

 

Além do material retido na peneira 1, o britador secundário será alimentado pelo material 

retido na peneira 2, que é a carga circulante. Assim, a alimentação total será de 442,82 t/h. O 

britador mais adequado para britagem secundária, nesse tipo de material com essa taxa de 

alimentação, é um britador cônico Standard. Foi selecionado um HP800, com uma APF de 16 mm. 

A fim de corrigir a capacidade fornecida pela tabela da Metso, foi feito o mesmo cálculo para a 

correção da capacidade do britador primário. Os valores para os fatores de correção utilizados 

foram os mesmos, os quais constam no tópico 13.2.2, diferenciando-se apenas o fator de serviço, 

que para britadores secundários é de 1,25. A capacidade antes de 400 t/h, foi corrigida para 477t/h.  

As especificações do HP800 estão apresentadas na Tabela 50. O material final apresenta tamanho 

máximo de 30 mm e um P80 de 16 mm. A curva granulométrica pode ser analisada no Figura 107. 

Tabela 50 - Especificações do britador secundário 

 

 

Modelo

Número de decks

Potência 30 hp

Peso total 6120 kg

Tamanho do quadro mm 1800 x 4800

Área m² 8.64

Largura máxima mm 1835

Abertura deck 1 pol 2"

Abertura deck 2 pol 1/2"

2

Peneira vibratória tipo banana

CBS 6' x 16' DD

Modelo

Potência 476 hp

Peso total 64100 kg

Abertura de alimentação 219 mm

APF 16 mm

Capacidade da tabela 400 t/h

Capacidade corrigida 477 t/h

Britador cônico Standard

HP 800
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Figura 107 - Granulometria indicativa do britador secundário 

 

 

13.2.6 Peneira 2 

 

A segunda peneira é alimentada pelo material proveniente do britador secundário. A abertura 

da peneira é de 1/2". Assim, o material passante é transferido para o silo, enquanto o retido retorna 

para o britador secundário. Analisando-se a curva granulométrica da APF 16 mm da Figura 107, 

sabe-se que 65% do material é passante em 1/2", o que indica um retido de 35%. Considerando 

ainda, uma eficiência de 95% para a peneira, a carga circulante será de 58,3%, ou seja, 157,20 t/h.  

Somando este valor à alimentação nova de 269,62 t/h, a alimentação total na peneira 2 será igual à 

442,82 t/h. O que indica uma alimentação de 255,58 m3/h.  

Do mesmo modo que foi feito o cálculo da área e da largura da peneira 1, foi feito também 

para a peneira 2. Os parâmetros utilizados e os valores finais obtidos para a área e a largura constam 

na Tabela 51. 
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Tabela 51 - Fatores de correção e valores calculados para área e largura da peneira 2 

 

Foi então, selecionada uma peneira banana Norderberg, BS 8' x 24' SD. As especificações 

estão na Tabela 52. 

Tabela 52 - Especificações da Peneira 2 

 

 

13.2.7 Silo 

O material será armazenado no silo, o qual funciona como uma reserva entre as etapas de 

britagem e moagem. Com uma capacidade de 4,700 t, o silo fornece material para pouco mais de 

um dia de moagem. O mesmo possui um compartimento com abertura para permitir que seja 

esvaziado em caso de problemas na parte da britagem, formando uma pilha. Dessa maneira, o 

moinho poderá ser alimentado mesmo que não tenha material no silo. 

Os pontos de transferência serão equipados com exaustores de poeira. Isto irá minimizar a 

utilização de água para a supressão da poeira. A poeira será descarregada a partir do coletor de pó 

para o reservatório da bomba da área de britagem e bombeada para o funil de descarga do moinho.  

Fator Deck 1

T 255.58

P 1.3

C 23

M 1

K 0.91

Qn 0.99

S 60

D 35

A (m²) 16.03

W (mm) 2028

Modelo

Número de decks

Potência 50-60 hp

Peso total 13000 kg

Eficiência 95 %

Tamanho do quadro mm 2400 x 7300

Área m² 17.52

Largura máxima mm 2400

Abertura deck pol 1/2"

BS 8' x 24' SD

1

Peneira banana Norderberg
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O material do silo será transferido para a etapa de moagem a partir de uma correia 

transportadora. Será adicionada cal no material na correia transportadora, de modo a ajustar o pH do 

material para o processo hidrometalúrgico.  

 

13.3. MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO 

 

A etapa de moagem e classificação consiste em um circuito de estágio único com um moinho 

diafragma, uma caixa de bomba e uma bateria de hidrociclones. É um dos circuitos mais eficientes 

energeticamente. O circuito será alimentado por um material F100 igual a 12,7mm e F80 igual a 8,5 

mm. O produto deve ter um P80 igual à 75µm, sendo essa a granulometria ideal para a alimentação 

do processo hidrometalúrgico.  O circuito completo, com os balanços de massa, pode ser visto na 

Figura 108.  

Figura 108 - Circuito de moagem e classificação 
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13.3.1 Moinho de bolas 

 

O moinho é alimentado a uma taxa de 195,28 t/h de sólido seco. A moagem deve ser feita via 

úmida e com 70% de sólidos em peso, já que geralmente as moagens são feitas entre 60 e 80% de 

sólidos (Chaves e Peres, 2003). Assim, uma taxa de 83,69m3/h de água são adicionadas ao moinho. 

O moinho é de bolas, e de acordo com os percentuais usuais de bolas adicionadas ao moinho citados 

pelo Manual da Metso (35 a 40%) será adicionada uma carga de 35% de bolas de aço. Como 

definido pela Metso, o tamanho máximo das bolas adicionadas devem estar entre 4 a 5 vezes o 

tamanho do top size da alimentação, sendo então, o tamanho máximo das bolas de 60mm de 

diâmetro. 

A descarga do moinho é por diafragma. Apesar de descarga por diafragma gastar cerca de 15 

a 20% a mais de potência, consumir mais corpos moedores e ter maiores chances de entupimentos 

do que um moinho com descarga por overflow, não foi possível optar pelo mesmo. Pois, também de 

acordo com o Manual da Metso, o tamanho máximo de entrada para moinhos com descarga 

overflow é de 1,41mm e no caso presente têm-se material com até 12,7mm.  

Para selecionar o moinho, deve-se determinar a potência necessária para o eixo do moinho. 

Para isso, foi utilizada a fórmula de Bond. 

𝑊 = 10 × 𝑊𝑖(
1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

) 

Como já foi determinado anteriormente, o Wi do material é de 17,15kWh/t, o P80 é de 75µm e 

o F80 é de 8500 µm. Gerando assim, uma potência de 17,94 kWh/t. Multiplicando pela tonelagem de 

sólidos adicionados, têm-se uma potência de 3503,32 kW ou 4700 hp. Esse valor deve ainda ser 

corrigido, já que alguns fatores são diferentes daqueles considerados para a realização da fórmula 

utilizada. Os fatores variam entre EF1 a EF6, porém os únicos que precisam ser considerados são: 

 Fator diâmetro: EF3= 0,87 

 Fator de alimentação com tamanho excessivo: EF4= 1,13 

A potência requerida no eixo do moinho corrigida é de 3325 kW ou 4460 hp. O moinho 

escolhido foi um moinho da Metso de 5 metros de diâmetro e 9,1 metros de EGL. Com potência 

aproximada de 4838 hp e potência de motor de 5000 hp. As especificações do moinho estão na 

Tabela 53.                                                 



123 

 
 

 

Tabela 53 - Especificações do moinho 

 

A polpa que passa pelo underflow dos hidrociclones, retorna para o moinho, formando uma 

carga circulante. Aumentando a carga circulante, a quantidade de material que passa pelo moinho 

aumenta e o tempo de residência de cada partícula dentro dele diminui. Reduzindo então, a geração 

de finos. A carga circulante mais adequada é de 250% (Deniz, Sutçu e Umucu, 2003). Assim, a 

carga circulante em sólido seco é de 488,20 t/h.  

 

13.3.2 Hidrociclones 

 

Contando com a carga circulante, a alimentação do hidrociclone será de 683,48 t/h de sólidos 

secos. O material proveniente do moinho possui 70% em sólidos de peso, como explicado no tópico 

anterior. Porém, o hidrociclone dever ser alimentado com uma polpa de aproximadamente 50% de 

sólidos. Por isso, uma caixa de bomba adicionará 599,79 m3/h de água à polpa. Proporcionando 

então, uma vazão de polpa na alimentação do hidrociclone de 1092,75 m3/h. 

Utilizando o método de Plitt, selecionou-se o número de hidrociclones necessários de acordo 

com o diâmetro. A Tabela 54 o resultado dessa simulação. 

 

 

 

 

 

 

Diâmetro 5 m

EGL 9.1 m

Potência (Bond) 4838 hp

Potência motor 5000 hp

Moinho Metso
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Tabela 54 - Número de hidrociclones de acordo com o diâmetro 

 

A partir do resultado obtido, optou-se por uma bateria de 4 hidrociclones de 24'', adicionando-

se um extra.  

A Tabela 55 consta o balanço de massa completo da alimentação, do overflow e do underflow 

do hidrociclone. A polpa do overflow é direcionada para o processo hidrometalúrgico, sendo esta, a 

uma vazão de polpa de 572,59 m3/h, com 30% de sólidos em peso, e densidade de 1,14 t/m3. 

Tabela 55 - Balanço de massa do hidrociclone 

 

 

 

 

N° de ciclones Diâmetro (pol)

120.28 4.8

80.19 5.8

48.11 7

24.06 10

12.03 15

4.81 20

3.70 24

3.32 26

2.41 28

2.29 30

1.60 40

1.20 50

Alimentação Underflow Overflow

Vazão mássica de sólidos 683.48 488.20 195.28

Vazão mássica de líquidos 683.48 227.83 455.65

Vazão mássica de polpa 1,366.96 716.03 650.93

Vazão de sólidos 409.27 292.34 116.93

Vazão de água 683.48 227.83 455.65

Vazão de polpa 1,092.75 520.16 572.59

0.37 0.56 0.20

0.50 0.68 0.30

ρs 1.67 1.67 1.67

ρl 1.00 1.00 1.00

ρp 1.25 1.38 1.14

t/h

m³/h

t/m³

% de sólidos em peso

% de sólidos em volume



125 

 
 

 

13.4.  PROCESSO HIDROMETALÚRGICO 

 

A polpa do hidrociclone é direcionada para o circuito de lixiviação, ou cianetação. Após a 

lixiviação, o qual o ouro é dissolvido no minério, o mesmo será recuperado por meio do processo de 

adsorção de carvão em polpa (CIP). A polpa presente nos tanques de lixiviação flui por gravidade 

para os tanques de adsorção. Após o carvão estar carregado com o íon aurocianeto, o mesmo é 

eluído e enviado à próxima etapa. Enquanto o ouro é recuperado por eletro-recuperação, o rejeito 

passa pela etapa de destruição do cianeto para ser posteriormente direcionado para a barragem de 

rejeito. O produto final são barras doré com 97% de ouro. A Figura 109 mostra o circuito do 

processo de recuperação hidrometalúrgica completo. 

 

Figura 109 - Processo hidrometalúrgico 
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13.4.1 Lixiviação 

 

O circuito de lixiviação consiste em sete tanques agitadores convencionais alimentados a uma 

vazão de 572,59 m3/h de polpa. O tempo de residência necessário é de 24 horas. Respeitando a 

fórmula abaixo e um fator de volume efetivo de 0,92, serão necessários sete tanques de 2.400 m3 

cada. 

𝑇 =
𝑉

𝑄𝑜
×

1

0.92
 

Onde: 

 T = Tempo de residência 

 V = Volume do tanque 

 Qo = Vazão de polpa  

 

Os tanques são cilíndricos com razão altura e diâmetro 1:1. Utilizando a fórmula do cilindro e 

considerando uma borda livre, as dimensões requeridas para cada tanque é de 14.5 metros de altura 

e 14.5 metros de diâmetro.  

Nessa etapa o ouro será dissolvido dentro do minério a partir da presença do cianeto. A 

cianetação ocorrerá em uma solução com 1% de NaCN (Stange, 1999). Para minimizar a perda de 

cianeto na forma de HCN gasoso, o pH da solução é ajustado se mantendo entre 9 e 11. Para isso 

adiciona-se 700g/t de cal já no primeiro tanque (Stange, 1999). 

Devido à presença de componentes na polpa que consomem oxigênio, a presença do mesmo é 

vital para a operação, com o objetivo de maximizar a cinética de lixiviação. Um volume de 0.1 m3/t 

de oxigênio é requerido (Stange, 1999). Como os tanques são agitadores convencionais, tal volume 

pode ser adquirido através da própria agitação, não sendo necessária a adição de oxigênio na 

solução. As especificações do tanque de lixiviação estão na Tabela 56. 
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Tabela 56 - Especificações dos tanques de lixiviação 

 

 

13.4.2 Adsorção  

 

Após disseminar o ouro no minério, o mesmo será adsorvido por carvão ativado. Todo o 

material da etapa de lixiviação passa pelo processo de adsorção, sendo então a mesma vazão de 

polpa igual a 572,59 m3/h. A polpa flui por gravidade de um tanque ao outro por transbordamento, 

por isso os tanques devem ser esquematizados de maneira que o tanque anterior fique mais alto que 

o próximo.  Nessa etapa o material tem um tempo de residência de 7 horas. Com isso, utilizando a 

mesma fórmula do tópico anterior, têm-se tanques de 10 metros de diâmetro e 10 metros de altura, 

com capacidade de volume igual a 785 m3 cada. 

O carvão ativado granulado é adicionado no último tanque e é transferido descontinuamente 

em contra-corrente com a polpa. Serão adicionadas 25 gramas de carvão por litro de polpa (Stange, 

1999).  

O carvão rico em ouro seguirá para uma lavagem ácida, enquanto a polpa será tratada para ser 

descartada na barragem de rejeito. A Tabela 57 mostra as especificações dos tanques de adsorção. 

Tabela 57 - Especificações dos tanques de adsorção do carvão 

 

Volume requerido 14937.13 m³

Tempo de residência 24 hrs

N° de tanques 7

Fator de volume efetivo 0.92

Diâmetro x Altura 14.5 x 14.5 m

Volume do tanque 2400 m³

Reagentes Cal, NaCN

Lixiviação

Volume requerido 4008 m³

Tempo de residência 7 hrs

N° de tanques 7

Fator de volume efetivo 0.92

Diâmetro x Altura 10 x 10 m

Volume do tanque 785 m³

Reagentes Carvão ativado

Adsorção do carvão
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13.4.3 Recuperação do ouro 

 

O carvão carregado de ouro deve passar por uma lavagem ácida. Adiciona-se então HCl à 

solução. Esta etapa removerá o carbonato de cálcio (CaCO3), o qual precipitou no carvão devido à 

absorção de dióxido de carbono da atmosfera, e tem como consequência o bloqueio de sítio ativos. 

O banho ácido também elimina os finos presentes nos poros do carvão. Após o banho ácido a 

solução pode ser eluída.  

A eluição ocorre a partir do contato do carvão com uma solução contendo NaCN e NaOH em 

altas temperaturas (90-120°C). Isso resulta no processo reverso da adsorção do carvão, com a 

maioria do ouro sendo dessorvido do carvão na solução, retirando assim os cianocomplexos de ouro 

das partículas de carvão.  

A solução estéril é transferida a partir da coluna de eluição para um tanque que alimenta o 

forno de regeneração de carvão, aquecido a uma temperatura de 700°C. O objetivo da regeneração 

térmica é remover as espécies orgânicas no carvão adquiridas durante o processo de adsorção, e 

assim recuperar a estrutura original porosa e sua atividade, com o mínimo dano possível para o 

carvão ativado. Após o seu aquecimento o carvão é resfriado, com a adição de água fria. 

Finalmente, o carvão retorna aos tanques de adsorção, diminuindo a quantidade necessária de 

carvão ativado novo. 

O produto da eluição, é uma solução de baixo volume com uma alta concentração de ouro, o 

qual será recuperado por eletro-recuperação. O ouro é extraído da solução cianídrica pelo processo 

tradicional de eletrorrecuperação em lã de aço, em células eletrolíticas. Após ser recuperado, o ouro 

é fundido no Forno de Fundição, gerando finalmente o produto final, barras doré contendo 97% de 

ouro. 

 

13.4.4 Destruição do Cianeto 

 

Posterior à etapa de adsorção, a polpa pobre em ouro passa por uma peneira. O carvão ativado 

fino ficará contido na mesma. Esse material é armazenado em tanques para ser queimado 

posteriormente, liberando pedras de ouro. O passante da peneira será tratado em tanques para 

destruição do cianeto.  
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Uma parte crucial da recuperação metalúrgica do ouro é a destruição do cianeto. A solução 

mais eficiente, para esse caso, é o processo INCO. Este utiliza SO2 e O2 na presença de um 

catalisador solúvel de cobre para oxidar o cianeto para um componente menos tóxico (OCN). Neste 

caso, metabisulfito de sódio (Na2S2O5) é adicionado a uma taxa de 3.5 a 4.5 gramas de SO2 por 

grama de CN- oxidado (Botz, 1999). O pH deve ser mantido entre 8 e 9, por isso adiciona-se cal 

para neutralizar o ácido (H+). Necessita-se de 3 a 5 gramas de cal por grama de CN- oxidado (Botz, 

1999). O sulfeto de cobre (CuSO4), adicionado para catalisar a reação, deve manter a concentração 

de cobre entre 10 a 50 mg/L (Botz, 1999). Após a reação completa ocorrer, o cobre precipitará 

como hidróxido de cobre. Por fim, a solução possui uma qualidade permitida para descarte.  

A solução possui um tempo de residência nos tanques agitadores de 4 horas. O circuito 

constitui-se de quatro tanques de 10 metros de altura e 10 metros de diâmetro, com uma capacidade 

de volume de 785 m3, como pode ser visto na Tabela 58. Os reagentes devem ser adicionados no 

primeiro tanque.  

 

Tabela 58 - Especificações dos tanques de destruição do cianeto 

 

 

13.4.5 Reagentes 

 

A Tabela 59 consta todos os reagentes necessários para cada etapa do processo 

hidrometalúrgico e suas respectivas quantidades. Os valores foram propostos de acordo com Botz 

(1999), para a etapa de destruição do cianeto, e Stange (1999) para as demais etapas. 

 

 

Volume requerido 2290 m³

Tempo de residência 4 hrs

N° de tanques 4

Fator de volume efetivo 0.92

Diâmetro x Altura 10 x 10 m

Volume do tanque 785 m³

Reagentes Cal, Na₂S₂O₅, CuSO₄

Destruição do cianeto
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Tabela 59 - Reagentes necessários para todo o processo hidrometalúrgico 

 

 

14. ECONOMIA MINERAL 

 

A análise econômica de um Projeto é uma etapa de extrema importância para o planejamento 

e posterior execução do mesmo. Essa etapa visa analisar a pré-viabilidade econômica do projeto 

perante diferentes cenários.  

Foram utilizados os dados do aplicativo MAFMINE, juntamente com o Western Mining 

(2007). O MAFMINE gera dados estimados, por isso utilizou-se o Western Mining para garantir 

maior precisão nos valores de investimento e custos operacionais. Antes de iniciar a análise 

econômica, alguns fatores devem ser considerados, os quais serão explicados no próximo tópico. 

 

14.1. FATORES PARA ANÁLISE ECONÔMICA 

 

14.1.1 Fator indexador 

 

O valor da moeda possui uma variação complexa de acordo com o tempo e as mudanças do 

cenário mundial. Visto que grande parte dos dados foi retirada do Western Mining de 2007, esses 

valores devem ser ajustados para o ano de 2015. Para isso, escolheu-se como base o Fator Price 

Index (IPC). Os dados para o cálculo foram retirados do website Inflation Data. O site mostra o 

Consumer Price Index (CPI) mensal. Dividindo o valor atual do CPI pelo valor médio de 2007, 

obtêm-se o IPC. Finalmente, o fator indexador de 2007 para 2015, o qual deve ser multiplicado 

pelos valores utilizados da Western Mining, é igual a 1,14.  

 

Etapa Reagente Quantidade

Cal (CaO) 700g/ton

Cianeto de Sódio (NaCN) 1%

Adsorção Carvão ativado 25g/L de polpa

Hidróxido de sódio (NaOH) 0.1 a 2%

Cianeto de sódio (NaCN) 0.1 a 2%

Banho ácido Ácido clorídrico (HCl) -

Metassulfito de sódio (Na₂S₂O₅) 3.5 a 4.5 g de SO₂/ g de CN⁻ oxidado

Cal (CaO) 3 a 5 g/g de CN⁻ oxidado

Sulfeto de cobre (CuSO₄) 10 a 50 mg/L

Cianetação

Eluição

Destruição do cianeto
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14.1.2 Preço do ouro e tendências 

 

Tomando-se como melhor base para definição do preço do ouro, foi feita uma análise do seu 

valor durante os últimos dez anos. Definiu-se como embasamento utilizar a média desses valores, os 

quais foram obtidos no website da Kitco. Assim, o preço considerado para o cálculo do fluxo de 

caixa é de 38,19 US$/g ou 1082,7 US$/oz. 

O preço do ouro tende a se estabilizar em comparação com os produtos básicos em tempos de 

inflação, crise cambial, e eventos macroeconômicos globais. O ouro tem sido, historicamente, 

adquirido para armazenamento, e a produção anual constitui apenas uma porção da oferta do ouro. 

Dado que a oferta mundial do ouro é independente da produção anual da mina, variações na 

produção não afetam, necessariamente, na oferta ou no preço do ouro. 

 

14.1.3 Taxas e Royalties 

 

Taxa de Imposto Corporativa: De acordo com o Trading Economics, a taxa de imposto 

corporativa da Argentina é de 35%. Essa taxa é fornecida pela Adminstração Federal da Receita 

Pública. 

Taxa de exportação: Um total de 5% da receita líquida é direcionado para a exportação. 

Taxa de inflação: A inflação da moeda argentina (ARS) é atualmente de 36,4%. Esse 

percentual é acrescentado aos valores dos custos de investimento e operacionais.  

Taxa de desconto anual:  A taxa de desconto designa a taxa de juros cobrada pelos Banco 

Centrais nos empréstimos que concedem aos bancos comerciais através das operações de Open 

Market. A taxa de desconto da Argentina, fornecida pelo Central Bank Rates, é atualmente, de 13%.   

NSR index: O Net Smelter Return (NSR) é a receita líquida a partir da venda do minério 

menos os custos de transporte e refino da mina. Nesse caso, o NSR index utilizado é de 98%, o qual 

corresponde a um acordo do Projeto com a Argentina.  

 New Provincial Royalty: A parcela do lucro líquido direcionada para a Província de Santa 

Cruz é de 1%. 
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14.2.  CAPEX 

 

Os custos de investimentos envolvidos no Projeto são divididos entre compras de 

equipamentos de lavra, de equipamentos de beneficiamento e infraestrutura. Os valores 

correspondentes aos custos de equipamentos foram baseados naqueles disponibilizados pelo 

Western Mining (2007), e foram corrigidos com o Fator Indexador, explicado no tópico 14.1.1. 

Resultando assim, em um custo total de aproximadamente US$ 58 milhões para equipamentos de 

lavra (Tabela 60), e US$ 8 milhões para equipamentos de beneficiamento (Tabela 61). Os custos de 

infraestrutura foram estimados pelo MAFMINE, apresentando um total de US$ 174 milhões (Tabela 

62). Finalmente, o investimento necessário é de US$ 327,7 milhões, como mostra a Tabela 63. O 

Figura 110 mostra claramente que as despesas com infraestrutura ocupam a maior parte do 

orçamento. 

 

Tabela 60 - Custo dos equipamentos de lavra (Western Mining, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento Quantidade Custo corrigido (US$) Custo Total (US$)

Escavadeira Hidráulica (0.5-2.0m³) 4 320,146                   1,280,585           

Escavadeira Hidráulica (10m³) 4 2,392,739                9,570,957           

Caminhão articulado (10.8-14.8m³) 28 529,042                   14,813,179         

Caminhão fora de estrada (42.1-60.1m³) 14 1,910,749                26,750,480         

Pá-Carregadeira de rodas (1.7-5.0m³) 1 768,775                   768,775              

Pá-Carregadeira de rodas (7.4-14.9m³) 1 1,621,554                1,621,554           

Bulldozers 1 285,752                   285,752              

Motoniveladora 2 302,506                   605,013              

Perfuratriz hidráulica 2 598,242                   1,196,484           

Caminhão comboio para abastecimento 1 114,760                   114,760              

Caminhão pipa (20000L) 3 263,947                   791,842              

Caminhão para serviço mecânico (10t) 2 109,022                   218,043              

Caminhonetes 3 57,380                     172,140              

Total 66 58,189,562         

Equipamentos de Lavra
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Tabela 61 - Custo dos equipamentos de beneficiamento (Western Mining,2007) 

Equipamento Quantidade Custo corrigido (US$) Custo Total (US$)

Correia transportadora 2 165,713                      331,426               

Exaustor de poeira 5 37,871                        189,353               

Grelha Vibratória 1 33,395                        33,395                 

Britador de mandíbulas 1 463,629                      463,629               

Britador cônico standard 1 744,790                      744,790               

Peneira vibratória tipo banana 1 33,280                        33,280                 

Peneira banana Nordberg 1 50,839                        50,839                 

Moinho de bolas 1 2,113,873                   2,113,873            

Caixa de bomba 1 32,247                        32,247                 

Hidrociclone 5 13,931                        69,653                 

Tanque de lixiviação (14x14m) 8 229,519                      1,836,155            

Tanque de adsorção (9.5x9.5m) 8 158,598                      1,268,783            

Tanque de destruição do cianeto (9.5x9.5) 5 158,598                      792,989               

Regenerador de carvão 1 745,938                      745,938               

Bombas 5 27,647                        138,234               

Total 39 8,323,806            

Equipamentos de Beneficiamento

 

 

Tabela 62 - Custos de infraestrutura (MAFMINE, 2015) 

Custo (US$)

Preparação do terreno 3,349,300              

Descobertura prévia 96,327,300            

Rotas de acesso 7,846,300              

Água 1,674,400              

Energia elétrica 7,418,800              

Instalação de manutenção 10,230,900            

Planta de beneficiamento 20,372,800            

Edificações 9,956,200              

Serviços auxiliares 2,626,200              

Estudos de viabilidade 13,959,700            

Total 173,761,900          

Infraestrutura

 

 

Tabela 63 - Custos de infraestrutura (MAFMINE, 2015) 

Equipamento de lavra 58,189,562         

Equipamento de beneficiamento 8,323,806           

Infraestrutura 173,761,900       

Total (MU$) 240,275,268       

Total com inflação(MU$) 327,735,466       

CAPEX

 

 



134 

 
 

 

Figura 110 - Percentual dos diferentes custos de investimento 

 

 

14.3. OPEX 

 

Os custos operacionais envolvem os custos de lavra, de beneficiamento, laborais, de 

manutenção, serviços gerais e administrativos e custos ambientais. Para obtenção dos custos de 

lavra listou-se os equipamentos de lavra utilizados para a produção diária do projeto, e com o 

auxílio do Western Mining, definiu-se os custos operacionais diários de cada equipamento, gerando 

um custo final de US$ 21 milhões por tonelada movimentada, como consta na Tabela 64. Os custos 

de beneficiamento foram estimados da mesma maneira que os custos de lavra, porém, este refere-se 

ao custo por tonelada movimentada, com um total de US$ 17 milhões (Tabela 65). A estimativa dos 

salários foi feita para um ano inteiro de produção, com um custo anual de US$ 6,6 milhões, como 

apresentado na Tabela 66. Os custos de manutenção, serviços gerias e administrativos, e ambientais, 

foram estimados através do aplicativo MAFMINE. A partir dos valores individuais para cada custo 

operacional, obteve-se um custo final de US$ 45,15 por tonelada de minério, apresentado na Tabela 

67. Os custos correspondentes à lavra e o beneficiamento são os mais impactantes, como mostra a 

Figura 111. 

 

 

24%

4%

72%

CAPEX

Equipamento de lavra Equipamento de beneficiamento Infraestrutura
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Tabela 64 - Custos operacionais de lavra (Western Mining, 2007) 

Etapa Custo (US$/t) Custo total (US$)

Carregamento 0.63                                      4,920,730            

Transporte 0.61                                      4,764,517            

Perfuração 0.28                                      2,186,991            

Desmonte 0.13                                      1,015,389            

Preparação e serviços 1.03                                      8,045,003            

Total 2.68                                      20,932,630          

Lavra / t movimentada

 

 

Tabela 65 - Custos operacionais de beneficiamento (Western Mining, 2007) 

Etapa Custo (US$/t) Custo total (US$)

Britagem e peneiramento 0.69                           1,169,213            

Moagem e classificação 1.74                           2,939,381            

Processo hidrometalúrgico 2.70                           4,555,400            

Regeneração do carvão 0.10                           87,762                 

Recuperação do ouro 2.63                           4,437,297            

Rejeito 1.03                           1,737,801            

Destruição do cianeto 1.12                           1,889,647            

Total 10.02                         16,904,262          

Beneficiamento/ t tratada

 

 

Tabela 66 - Custos laborais (Extorre, 2012) 

Quantidade Salário anual (US$) Custo anual (US$)

Gerente 1 300,000                  300,000                

Superintendente 1 250,000                  250,000                

Engenheiros 3 150,000                  450,000                

Chefes de turno 2 80,000                    160,000                

Metalurgista 2 200,000                  400,000                

Técnicos 12 50,000                    600,000                

Técnico ambiental 2 50,000                    100,000                

Geólogo 1 100,000                  100,000                

Operadores de equipamentos pesado 66 50,000                    3,300,000             

Blaster 1 50,000                    50,000                  

Superintendente de manutenção 1 250,000                  250,000                

Mecânico 2 50,000                    100,000                

Eletricista 2 50,000                    100,000                

Técnico em instrumentação 1 50,000                    50,000                  

Secretária 2 50,000                    100,000                

Contabilista 1 100,000                  100,000                

Agente de compras 1 100,000                  100,000                

Relações Humanas 1 50,000                    50,000                  

102 1,980,000               6,560,000             Total

Custos laborais

Produção

Manutenção

Geral

Cargo
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O custo final, por tonelada produzida, com o acréscimo da inflação é de 45,15 US$, como 

pode ser visto na tabela abaixo.  

 

Tabela 67 - Custo operacional por tonelada de minério 

 

 

Figura 111 - Percentual dos diferentes custos operacionais 

 

 

 

 

Beneficiamento 10.02                

Lavra 12.41                

Laborais 3.89

Manutenção 1.55

Serviços  e adm 5

Custos ambientais 0.23

Custo total (US$/t) 33.10                

Custo com inflação (MUS$/t) 45.15                

Custo Operacional

30%

37%

12%

5%

15%

1%

OPEX

Beneficiamento Lavra Laborais
Manutenção Serviços  e adm Custos ambientais
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14.4. FLUXO DE CAIXA 

 

O fluxo de caixa é a ferramenta que controla a movimentação financeira em um determinado 

intervalo de tempo. Para construção do fluxo de caixa além dos fatores de análise já descritos no 

tópico 14.1.3, ainda foram considerados os seguintes parâmetros:  

 Teor médio do depósito: 5,66 g/t 

 Reserva Lavrável: 25,3Mt 

 Produção anual: 1,6 Mt/a 

 Recuperação: 95% 

 Depreciação Fiscal Acelerada: 60% no primeiro ano de lucro, e 20% nos próximos 

dois anos. 

 Empréstimo: Foi considerada para o projeto a aquisição de 100MUS$ de empréstimo, 

o qual será obtido no segundo ano de investimento e será pago em oito parcelas. 

 Taxa de Juros: As parcelas do empréstimo serão pagas com os devidos juros. De 

acordo com a Trading Economics a taxa de juros na Argentina é de 22%. As taxas de juros são 

calculadas a partir da multiplicação da taxa de juros contratada pelo saldo devedor existente no 

período anterior. 

 Amortização: Serão oito parcelas de amortização iguais entre si, do Ano 3 ao 10. 

As Tabelas 68 e 69 mostram os valores utilizados para o cálculo do Fluxo de Caixa, o qual 

pode ser visto na Tabela 70. 

 

Tabela 68 - Parâmetros utilizados para cálculo do Fluxo de caixa 

Teor médio (g/t) 5.66

Res. lavrável (Mt) 25.3

Prod (Mt/a) 1.69

Recuperção 95%

Depreciação acelerada 60-20-20%

Empréstimo (MUS$) 100

Número de parcelas 8

Juros 22%

Parâmetros
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Tabela 69 - Taxa e Royalties considerados para o cálculo do Fluxo de caixa 

Imposto Corporativo 35%

Taxa de exportação 5%

Inflação 36%

Taxa de desconto 13%

Royalty 1%

NSR index 98%

Taxas e Royalties

 

 

Tabela 70 - Fluxo de caixa 

Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Reserva Lavrável 25.3        23.6         21.9        20.2        18.6        16.9        15.2        13.5        11.8        10.1        8.4          6.7          5.1          3.4          1.7          

Inv 163.9      163.9      

Emprést 100.0      

Amort 12.5        12.5         12.5        12.5        12.5        12.5        12.5        12.5        

Saldo devedor 100.0      87.5        75.0         62.5        50.0        37.5        25.0        12.5        

Juro 22.0        19.3         16.5        13.8        11.0        8.3          5.5          2.8          

Receita 339.5      339.5       339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      339.5      

Custo 76.2        76.2         76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        76.2        

Deprec 196.6      65.5         65.5        

Lucro Tributável 163.9      63.9        44.7        178.6       181.3      249.6      252.4      255.1      257.9      260.6      263.4      263.4      263.4      263.4      263.4      263.4      263.4      

IR 15.7        62.5         63.5        87.4        88.3        89.3        90.2        91.2        92.2        92.2        92.2        92.2        92.2        92.2        92.2        

Royalty 3.4          3.4           3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          3.4          

Taxa de exportação 17.0        17.0         17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        17.0        

FC 163.9      63.9        192.8      148.7       150.5      129.4      131.2      132.9      134.7      136.5      150.8      150.8      150.8      150.8      150.8      150.8      150.8      

FCA 163.9        50.0          133.6      91.2         81.7        62.1        55.8        50.0        44.9        40.2        39.3        34.8        30.8        27.2        24.1        21.3        18.9        

SomFCA c/IR 542.1        

NPV (MUS$) 561.00      

IRR 51.15%

 

Figura 112 - Fluxo de caixa 
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O fluxo de caixa na Figura 112 mostra um Valor Presente Líquido (VPL) para o Projeto de 

561 MUS$, o qual representa em valor atual o lucro do Projeto. A Taxa interna de retorno (TIR) de 

51,15%, representa a lucratividade obtida a partir do investimento realizado. O valor da TIR seria o 

valor da Taxa Mínima de Atratividade (TMA), que resultaria em um VPL nulo. Esses valores 

comprovam a alta viabilidade do Projeto. 

 

14.5. PAYBACK 

 

Analisando-se o payback, a Figura 113 mostra que o Projeto possui um retorno financeiro já 

no segundo ano de produção, comprovando a atratividade em vista econômica do empreendimento.  

 

Figura 113 - Payback do projeto 
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14.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

A partir dos dados obtidos pelo fluxo de caixa e do payback, o projeto é considerado de alta 

viabilidade econômica. Porém, como alguns valores utilizados para o cálculo do mesmo podem 

variar consideravelmente, é necessário analisar seu comportamento perante oscilações nos valores 

desses parâmetros. A análise de sensibilidade do projeto foi feita com o auxílio da ferramenta Risk 

Simulator do Excel. 

Primeiramente, foram gerados os gráficos Aranha e Tornado. Estes simulam variações em 

todos os parâmetros vinculados ao cálculo de determinado valor de saída. Os dados de saída de 

interesse são o VPL e a TIR. Foi determinada uma variação de 20% para todos os parâmetros 

analisados, com exceção do NSR index e da Recuperação, os quais variaram 10%, já que valores 

superiores a 100% para esses parâmetros não são válidos. Os resultados obtidos para o VPL como 

dado de saída estão representados nos Figura 114 e 115, enquanto os gráficos referentes ao TIR 

encontram-se nos Figura 116 e 117. 

 

 

Figura 114 - Gráfico aranha referente ao VPL 
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Figura 115 - Gráfico tornado referente ao VPL 

 

 

 

 

Figura 116 - Gráfico aranha referente à TIR 

 



142 

 
 

 

Figura 117 - Gráfico tornado referente à TIR 

 

 

Os resultados obtidos mostram que para o caso do VPL, os parâmetros que possuem maior 

impacto no seu valor quando variados são: preço do ouro, taxa de desconto, NSR index e 

recuperação. No caso da TIR, os parâmetros mais impactantes são: preço do ouro, custos de 

investimento, NSR index e recuperação. Com isso simulou-se uma variação específica para cada 

um desses parâmetros, que seriam os mais importantes a serem analisados. Os dados de entrada 

para a simulação e os respectivos tipos de distribuição adotados para sua variação, constam na 

Tabela 71.  

 

Tabela 71 - Dados de entrada para análise de sensibilidade 

Parâmetro Variação Distribuição Mínimo Mais provável Máximo

Preço do ouro 30% Triangular 26.73 38.19 49.64

NSR Index 30% Uniforme 69% - 98%

CAPEX 40% Triangular -458.81 -327.72 -196.63

Taxa de desconto Usual Triangular 5% 13% 20%

Recuperação Usual Uniforme 90% - 95%  
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O resultado da simulação gera um gráfico para cada um dos dados de saída, VPL e TIR. O 

gráfico mostra os valores obtidos do VPL e da TIR, em todos os cenários propostos (Figura 118 e 

119).  

 

Figura 118 - Previsão do NPV em diversos cenários 

 

 

Figura 119 - Previsão da TIR em diversos cenários 
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Os gráficos mostram que mesmo nos piores cenários, com variações desvantajosas de todos 

os parâmetros analisados, o Projeto ainda possui uma alta viabilidade econômica. Como pode ser 

visto, por exemplo, 96,10% das simulações, apresentam um Valor Presente Líquido maior ou igual 

a 100 MUS$, e 98% geram uma Taxa Interna de Retorno maior ou igual a 20%.  

Ainda pode-se comprovar essa viabilidade ao analisar o gráfico da variação do VPL com o a 

taxa de desconto na Figura 120. O qual mostra que mesmo com uma taxa de desconto de 20%, o 

VPL é superior a 300 MUS$. Isso indica que mesmo com uma elevada taxa de desconto anual, o 

lucro líquido do empreendimento é atrativo. 

 

Figura 120 - Valor do NPV de acordo com a Taxa de desconto 

 

 

15. MEIO AMBIENTE 

15.1. ABERTURA E FECHAMENTO DE MINA 

 

Para realizar a etapa de exploração, foi feita a Declaração de Impacto Ambiental (“EIS”). 

Conforme a exploração foi evoluindo, a permissão para exploração foi atualizada, de acordo com o 

requerimento do arquivo 403.897/M/97- Ministério de Economia e Trabalhos Público, Província de 

Santa Cruz.  
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Após completar o período de exploração, a permissão para a etapa de explotação foi aprovada 

diante às autoridades da Província de Santa Cruz, sendo esta a Avaliação de Impacto Ambiental 

(“EIA”). Com a permissão adquirida, a construção da infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento da mina pode ser iniciada. Todas as permissões ambientais possuem uma validade 

de dois anos. Por isso, para continuar o trabalho, as mesmas deverão ser renovadas antes do prazo 

de validade.  

É importante ressaltar que a planta de beneficiamento segue os requisitos do International 

Cyanide Management Code. 

Faz-se necessário também, a realização do Plano de Fechamento de Mina, o qual é 

implementado progressivamente de acordo com as operações. O mesmo visa certificar-se que toda a 

área utilizada durante a mineração seja restaurada e o solo reabilitado.  

Os principais aspectos ambientais estudados, com o intuito de obter as permissões EIS e EIA, 

e também para uma melhor implementação do Plano de Fechamento de Mina, são os aspectos 

físicos, bióticos, socioeconômicos e culturais. 

15.1.1 Aspectos físicos 

 

A região apresenta condições climáticas adversas. É uma região extremamente árida, de baixa 

pluviosidade e um alto processo de evaporação, proporcionando assim, uma escassez de água, o que 

indica uma preocupação para o projeto; 

Por outro lado, a área do projeto está localizada em uma zona de baixa sismicidade, não 

apresentando problemas de abalos sísmicos. Outra vantagem nesse aspecto, é que a maior parte da 

área do projeto (67%) consta da vegetação estepe subarbustivo, ou seja, de terra estéril. Assim, 

grande parte do solo já foi perdido completamente.  

 

15.1.2 Aspectos bióticos 

 

O Projeto está localizado na Província da Patagônia. Essa é conhecida pela sobrevivência em 

condições extremas. Diversas espécies raras e em risco de extinção são encontradas nessa área. Por 

isso, a proteção dessas espécies deve ser constantemente monitorada e fiscalizada.  
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15.1.3 Aspectos socioeconômicos e culturais 

 

A cidade mais próxima ao projeto é Puerto Deseado. Esta possui sua capacidade produtiva 

basicamente voltada à industrialização de produtos de pesca e serviços relacionados. O turismo 

também é uma importante atividade econômica. Na área rural, a pecuária é a maior atividade, e a 

mineração vem crescendo consideravelmente. O desenvolvimento deste projeto resultará em maior 

geração de empregos e dinamismo sobre a economia local, impactando positivamente sobre a 

população. 

15.2. MONITORAMENTO 

 

Alguns fatores devem ser constantemente monitorados ao longo do desenvolvimento da mina, 

a fim de identificar e controlar qualquer contaminação e extrapolamento de limites, os quais 

constam nas normas legislativas. Os principais fatores são: 

 Qualidade do ar: devido à poeira produzida pelos equipamentos, principalmente no 

caso dessa região árida e seca, e também devido à produção de gases tóxicos no desmonte com 

explosivo; 

 Vibração e ruídos: gerados através do desmonte de rocha e também da grande 

quantidade de maquinários e caminhões,  

 Qualidade de águas superficiais, subterrâneas e do solo: devido à grande utilização de 

substâncias químicas tóxicas na usina de beneficiamento. 

Visando primeiramente a segurança e o bem-estar da população local e dos funcionários, os 

limites permitidos de poeira, vibração, ruídos e determinadas substâncias na água e no solo, devem 

ser corretamente monitorados de acordo com as normas. 

 

15.3. BARRAGEM DE REJEITO 

 

A localização da barragem foi considerada analisando-se diversos aspectos, entre os 

principais pode-se citar: 

 A capacidade requerida para a barragem; 

 A potencial expansão da mesma; 
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 A localização da planta de beneficiamento; 

 Presença de estradas (fácil acesso); 

 Sensibilidade socioambiental. 

 

A barragem foi alocada a 200 metros da planta de beneficiamento, 500 metros da cava 

principal, e ao lado oposto à entrada da mina e do escritório. 

Uma escavação será feita para retirada da camada superficial do solo, o qual será armazenado 

separadamente para ser reutilizada no processo de fechamento de mina. 

O método de alteamento à jusante foi escolhido devido à maior segurança na estabilidade, já 

que o risco de “piping”, de rupturas horizontais e a susceptibilidade de liquefação são 

consideravelmente menores comparados a outros métodos.  

Este método envolve um maior investimento devido à quantidade de material necessário para 

a construção dos alteamentos. Porém, como se trata de minério de ouro o fator de segurança deve 

ser elevado devido aos elementos presentes na lama. Também, nota-se a partir da análise econômica 

que esse método de alteamento é economicamente viável. 

Inicialmente, é construído um dique de partida impermeável. O talude interno da barragem é 

então, impermeabilizado. Nesse método, o eixo da barragem nos alteamentos se desloca para 

jusante. Os alteamentos serão construídos principalmente de material de empréstimo, como solo e 

argila compactada. O estéril proveniente da lavra será misturado nos alteamentos. Os diques serão 

construídos com uma inclinação típica de 2:1.  

A região é desértica, apresentando baixa pluviosidade e alta taxa de evaporação, o que é uma 

vantagem para a construção da barragem, já que o risco de transbordamento é menor. O transporte 

da água clarificada será feito por bombeamento.  

A planta gera ao todo 572,54 m3/h de polpa, com 30% da vazão mássica em sólidos e 

densidade da polpa de 1,14 t/m3. Assim, ao final dos 15 anos de operação da mina, serão gerados 

22,570,578 m3 de rejeito. A construção da barragem será dividida em três etapas, de cinco em cinco 

anos de operação. A parte superior da bancada para cada estágio foi projetada com uma largura total 

de 30 metros, adicionando-se ainda 4.8 metros de berma de segurança. A área inundada pela lama 

será de 970 metros de comprimento e 970 metros de largura. Cada etapa será capaz de armazenar 

7,527,200 m3, chegando a uma altura máxima de 10 metros, onde 2 metros foram projetados como 

segurança. Ao fim da mina, a capacidade da barragem será de 28,227,000 m3, com uma altura 
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máxima final de 30 metros. As etapas e seus respectivos volumes armazenados encontram-se na 

Tabela 72. As Figuras 121 - 123 mostram as configurações da barragem por etapa. 

Tabela 72 - Capacidade de volume e volume armazenado para cada etapa da construção da barragem 

 

 

Figura 121 - Barragem de rejeito na primeira etapa (5 anos de operação) 

 

 

Figura 122 - Barragem de rejeito na segunda etapa (10 anos de operação) 

 

Capacidade de volume (m³) Volume  armazenado (m³)

Ano 5 Etapa 1 9,409,000                                     7,525,526                                  

Ano 10 Etapa 2 18,818,000                                   15,051,052                               

Ano 15 Etapa 3 28,227,000                                   22,576,578                               
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Figura 123 - Barragem de rejeito na terceira etapa (15 anos de operação) 

 

Com o auxílio dos softwares AutoCAD e Slide, foi possível analisar a estabilidade da 

barragem quanto à ruptura circular, considerando o método de Bishop Simplificado. Os parâmetros 

considerados para o material de construção da barragem encontram-se na Tabela 73. 

Tabela 73 - Parâmetros do material da barragem 

Insaturada Saturada

Peso específico kN/m³ 19 20 22

Coesão kN/m² 0 - 150

Ângulo de atrito Graus 35 - 25

Parâmetro
Rejeito

Unidade Material compactado

 

Figura 124 - Coeficiente de segurança da barragem em sua configuração final 

 



150 

 
 

 

A Figura 124 mostra que a barragem possui um coeficiente de segurança aceitável, de 2,27. 

Porém é importante ressaltar que este é um dimensionamento preliminar, sendo necessária a 

realização posterior de ensaios com o próprio material que será utilizado para o alteamento, de 

modo a confirmar os parâmetros utilizados. 

 

15.4. PILHA DE ESTÉRIL 

 

Serão geradas 7.810.683 toneladas de estéril anualmente, o que equivale a um total de 

117.160.245 toneladas até o fim da operação da mina. O material empolado apresenta densidade 

igual a 1.4 t/m3. Gerando um volume igual à 83.685.420 m3 de material. Serão necessárias duas 

pilhas de estéril, as quais serão alocadas uma ao lado da outra a 300 metros nordeste da cava 

central. 

Parte desse estéril será utilizada para a construção da barragem de rejeitos. O restante do 

material será utilizado para construção de bermas. Assim, como diariamente uma parte do estéril 

será reutilizada, cada pilha será projetada para uma capacidade de 30.184.000 m3.  

Para o projeto das pilhas, foram adotados os seguintes parâmetros: 

 Ângulo de repouso do material: 35° 

 Densidade do material empolado: 1.4 t/m3 

 Altura máxima de cada banco: 10m 

 Ângulo da face: 40° 

 Largura de berma: 8m 

 Altura da pilha: 140m 

A Figura 125 mostra a configuração de uma bancada da pilha de estéril, e a Figura 126 mostra 

a pilha final.  



151 

 
 

 

Figura 125 - Primeira bancada da pilha de estéril 

 

 

 

Figura 126 - Configuração final da pilha de estéril 
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A geometria adotada para a pilha está dentro dos parâmetros exigidos pela normativa. O 

ângulo do talude global corresponde a 27°, sendo este menor que o ângulo de repouso do material 

(35°). Isso já caracteriza uma condição de estabilidade para o talude. Ainda com a utilização dos 

softwares AutoCAD e Slide, foi possível confirmar o coeficiente de segurança da pilha quanto à 

ruptura circular. Os parâmetros utilizados para esse caso estão na Tabela 74 e a Figura 127 mostra o 

resultado da análise de ruptura circular. 

 

Tabela 74 - Parâmetros do material da pilha de estéril 

Peso específico kN/m³ 20

Coesão kN/m² 1.5

Ângulo de atrito Graus 45

Parâmetro Unidade Estéril

 

 

Figura 127 - Coeficiente de segurança da barragem em sua configuração final 

 

O coeficiente de segurança de 2.09 confirma a estabilidade do talude. Porém, assim como 

com a barragem de rejeito, são necessários estudos posteriores para confirmar os parâmetros 

utilizados.  



153 

 
 

 

15.5. GERENCIAMENTO DE ÁGUA 

 

Serão necessários 683.48 m3/h de água para abastecer a usina de beneficiamento. Como a 

usina de beneficiamento possui um regime de trabalho de 24 horas por dia, isso equivale à 

16.403.520 litros requeridos por dia.  

Próximo a área da mina, os canais de escoamento de água superficial existentes secam durante 

o inverno devido à falta de chuvas. Durante as outras estações, o forte processo de evaporação 

proporciona altas concentrações salinas na água. Quanto ao Rio Deseado, este encontra-se próximo 

à área do Projeto, porém possui um regime sazonal, com água durante apenas uma parte do ano. 

Assim, devido às características da região, o gerenciamento de água é um fator ambiental crítico. 

São bombeadas da barragem de rejeito de volta para a planta de beneficiamento, 

aproximadamente 9.000.000 litros de água. O restante necessário, será retirado de um poço de água 

subterrânea localizada entre 5 e 20 metros de profundidade, sendo este o mesmo poço que abastece 

a população local. Por isso, o Projeto considera uma extração de água do aquífero sustentável, de 

maneira que o fluxo de extração da mesma direcionada para a mina, não impacte no uso de água 

pela população local. Como alternativa, em profundidades de aproximadamente 40 metros, 

encontra-se um aquífero rochoso. 

   

15.6. LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

Para a infraestrutura básica da Mina, serão necessárias as construções das seguintes 

instalações: 

 Entrada da Mina 

 Escritório 

 Usina de Beneficiamento 

 Oficina 

 Pilhas de Estéril 

 Barragem de Rejeito 

 

Todas as instalações foram projetadas considerando a segurança aos funcionários, os aspectos 

ambientais e de forma a minimizar os custos com transporte. A Entrada da Mina foi alocada o mais 
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próximo possível das estradas de acesso à cidade. O Escritório será construído próximo à entrada da 

mina, assim os funcionários que trabalham apenas no escritório não precisam transitar na área de 

operação. As pilhas de estéril foram alocadas uma ao lado da outra, para facilitar o acesso entre 

elas, e a 500 metros nordeste da cava principal. Visando assim, minimizar o transporte dos 

caminhões de estéril. A Usina de Beneficiamento será alocada a 300 metros sul da cava principal. 

Uma oficina foi alocada no meio da área de operação. A Barragem de Rejeito será localizada ao sul 

de todo o restante da infraestrutura, e ao lado oposto da entrada da mina, por questões de segurança 

e ambientais. A Figura 128 mostra a infraestrutura. 

 

Figura 128 - Localização da infraestrutura mineira 
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16. CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos resultados apresentados nesse relatório, pode-se concluir que, de 

acordo com as condições explicitadas nesse estudo, o Projeto proposto possui elevada viabilidade.  

O depósito possui um alto teor de corte e está localizado em uma região com infraestrutura mineira 

pré-existente. 

Os estudos foram realizados visando também, a segurança e o meio ambiente. Por isso, cabe 

salientar que alguns aspectos necessitam de maiores considerações, como o gerenciamento de água 

e a proteção dos animais em extinção na Província da Patagônia.  

Com base na análise econômica, após uma detalhada análise de sensibilidade, o Projeto 

manteve um cenário promissor. Ainda, é de extrema importância ressaltar que esse é um Projeto de 

pré-viabilidade, o qual deve ser aprimorado com o objetivo de reavaliar qualquer tomada de decisão 

e otimizar a implementação do empreendimento. 
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