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RESUMO 
 

Desenvolver o sequenciamento de mina envolve muitos fatores e uma grande 
quantidade de informações, consequentemente, a rentabilidade do projeto 
dependerá fortemente do cronograma de produção. Um projeto de mineração pode 
estar condicionado ao sequenciamento não ideal, o que afeta os resultados 
econômicos do projeto e também leva a uma utilização inadequada dos recursos 
minerais. Durante o sequenciamento da mina é necessário tomar decisões para 
cada bloco durante a extração, tais como: 1) Se um determinado bloco deve ou não 
ser minerado; 2) Se minerado, quando deveria ser extraído; 3) Uma vez extraído, 
como e quando deve ser processado. Essas decisões são fatores variáveis do fluxo 
de caixa que afetam um dado projeto. Via de regra, o limite da cava final é otimizado 
para um conjunto fixo de parâmetros (preço, custos, modelos de recursos etc.), 
sabendo que mudanças nesses parâmetros terão impactos sobre a vida do projeto. 
Incertezas são avaliadas apenas em analises de sensibilidade posteriores. O 
método convencional de sequenciar uma mina é dividido em três etapas principais: 
primeiro, delinear a cava final; segundo, dividir a cava final em pushbacks (avanços 
de lavra) e terceiro, definir os blocos do sequenciamento em cada um desses 
pushbacks levando em consideração a mina, a planta de processamento e as 
capacidades de mercado. Contudo, existem aspectos que não são geralmente 
incorporados no sequenciamento de produção como inclusão de minério abaixo do 
nível freático. Esse aspecto, por exemplo, impõe algumas limitações de avanços 
verticais que devem ser consideradas. O objetivo deste estudo é demonstrar a 
relevância e o impacto do lençol freático como restrição adicional no resultado do 
VPL (Valor Presente Líquido). Inclui-se como uma condição de contorno relacionada 
com a necessidade de rebaixamento do nível freático, considerando as variáveis: 
teor e relação estéril/minério no sequenciamento de uma mina de fosfato. A 
metodologia adotada consiste em fazer ajustes na determinação dos pushbacks 
dentro da cava final, respeitando as condições de contorno e perseguindo a 
rentabilidade global como objetivo principal do processo de otimização. 
 
Palavras-chave: Sequenciamento. Lavra. Nível Freático. Economia Mineral. 
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ABSTRACT 
 

Developing mine sequencing involves many factors and a large amount of 
information, consequently the profitability of the project will strongly depend on the 
production schedule. A mining project may be conditioned to non-optimal 
sequencing, which may affect the economic results of the project and also lead to an 
inadequate utilization of mineral resources. During the mine sequencing it is 
necessary to make decisions for each block during extraction, such as: 1) If a 
particular block should or should not be mined; 2) If mined, when it should be 
extracted; 3) Once extracted, how and when it should be processed. These decisions 
are variable factors of cash flow that affect a given project. Normally, the final pit limit 
is optimized for a fixed set of parameters (price, costs, resource model, etc.), 
knowing that changes in these parameters will have impact on the life of mine plan. 
Uncertainties are held only in subsequent sensitivity analyzes. The conventional 
method of sequencing a mine is divided into three main steps: First the delineation of 
the final pit; second, subdividing the final pit in operational pushbacks (mining 
advances) and third, sequencing blocks in each of these pushbacks, taking into 
consideration the mine, processing plant and market capacities. However, there are 
aspects that are not usually incorporated into the production scheduling, including 
mining ore below the water table, this aspect imposes some vertical mining 
advancement constraints that must be considered. The objective of this study is to 
demonstrate the relevance and impact on the NPV result from the water level as a 
constraint related to the need for water table drawdown, also considering grades and 
stripping ratio variability during the mining sequence for a phosphate mine. The 
methodology adopted considers adjustments when determining each pushback 
within the limit of the final pit, trying to respect the constraints and pursuing global 
profitability as the main goal of the optimization process. 

 

 
Keywords: Sequencing. Mining. Water Level. Mineral economics. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 
 

A indústria mineral é responsável pela prospecção, exploração, 

desenvolvimento, lavra, beneficiamento e fechamento de mina. Trata-se de uma das 

mais antigas atividades do ser humano, a qual foi considerada fundamental para o 

desenvolvimento econômico e social de muitos países, tendo em vista que os 

minerais são essenciais para a vida moderna. No Brasil, a mineração representa um 

dos setores básicos da economia (4% do PIB, 2013), contribuindo de forma 

significativa para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida da população. Essa 

atividade é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, desde que operada 

com responsabilidade social, permanecendo sempre presentes os preceitos do 

desenvolvimento sustentável. 

Como qualquer outro empreendimento, a indústria mineral tem por objetivo 

econômico básico maximizar a sua riqueza futura. Entretanto, é caracterizada por 

visar o aproveitamento econômico de um bem de capital exaurível e não renovável, 

o que a diferencia das demais indústrias. Assim, a maximização da riqueza futura 

deve-se realizar em um período definido, ou seja, durante a existência do bem 

mineral que lhe deu origem. Em termos econômicos, pode-se dizer, mais 

apropriadamente, que o objetivo da indústria de mineração é a maximização do valor 

atual líquido dos benefícios monetários futuros, durante toda a vida da mina 

(COSTA, 1979). 

As jazidas minerais têm sua formação ditadas por leis da natureza que nem 

sempre estão de acordo com as necessidades do empreendimento mineiro. A 

distribuição de variáveis representativas da qualidade do bem mineral de interesse, 

como granulometria, teor, nível do lençol freático e quantidade de estéril a remover 

podem dificultar ou até inviabilizam o aproveitamento econômico de um depósito 

mineral. Problemas podem acontecer numa lavra sem planejamento, tais como: 

lavrar minério com teor médio acima do necessário, empobrecendo 

irremediavelmente a massa restante; exaurir prematuramente a mina devido à 

remoção de estéril mal planejada ou lavra imediatista, sem preocupação com a 

liberação futura do minério. Outra restrição cada vez mais frequente nas operações 
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mineiras, devido ao aprofundamento cada vez maior da cava, é o controle do nível 

do lençol freático. Isto pode inviabilizar as operações de mina em alguns setores ou, 

até mesmo, na mina inteira por um determinado período de tempo. 

O planejamento de lavra permite antecipar a ocorrência de problemas de 

forma a evitá-los no futuro ou, quando isso não for possível, pelo menos minimizar 

suas consequências. Por ser uma simulação antecipada do dia a dia da mina, esse 

planejamento permite: conhecer a priori a possibilidade de estacionarização das 

variáveis de qualidade, avaliar o nível freático ao longo do tempo e o melhor 

aproveitamento dos equipamentos de desmonte, carga e transporte. Além disso, 

torna possível estabelecer o cronograma de geração/disposição de estéril de mina 

e/ou rejeito de beneficiamento de minério, fornecendo subsídios para um melhor 

aproveitamento e buscando a minimização do impacto ambiental. 

O planejamento de lavra visa o aproveitamento racional da ocorrência mineral 

envolvendo a aplicação de um conjunto de técnicas para a tomada de decisão e 

escolha da melhor alternativa para a vida útil da mina, cujo objetivo é alcançar o 

melhor sequenciamento da produção. Logo, todo o trabalho de planejamento de 

lavra deve abranger um período de tempo, necessário para prever o cumprimento 

dos processos envolvidos em seus planos de longo, médio e curto prazo. O 

planejamento também pode ser subdividido em planejamento estratégico (longo 

prazo) e planejamento tático (médio e curto prazo). 

Segundo Silva (2008), o planejamento estratégico de lavra representa o 

processo para determinar o "melhor" projeto e sequenciamento da lavra, baseado 

numa estratégia previamente estabelecida. Esse planejamento visa alcançar os 

objetivos de longo prazo, maximizando os valores econômicos do empreendimento e 

obedecendo as restrições técnicas, operacionais, ambientais e de segurança. Logo, 

não se trata de uma atividade que deva ser realizada somente uma única vez, mas 

sim periodicamente, principalmente devido às alterações dos parâmetros de entrada 

do projeto. Dessa forma, os limites da cava a céu aberto definem o tamanho e a 

forma dessa cava final no fim de sua vida, determinando as reservas de minério e a 

quantidade de estéril a ser removida. A partir da definição desse limite é possível a 

locação da planta de beneficiamento, infraestruturas de superfície, pilhas de estéreis 

e barragens de rejeito evitando remobilização após o início das operações o que 

causaria custos desnecessários.  
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De acordo com o IBRAM (1996), o planejamento de médio prazo tem a 

responsabilidade de garantir a continuidade do processo de lavra, através da 

escolha de um caminho, objetivando a estacionarização de determinados 

parâmetros técnicos e econômicos envolvidos no dia a dia das atividades de 

operação de lavra. A programação da produção a ser desenvolvida é o 

sequenciamento de uma extração adequada que atenda aos objetivos deste 

caminho. Já o planejamento de curto prazo tem a responsabilidade de elaborar os 

planos de lavra trimestrais e mensais, executar a programação das pilhas de minério 

e programar a disposição de estéril no dia a dia. Além disso, objetiva atingir metas 

de qualidade requeridas pela instalação de beneficiamento e controle de qualidade 

de produtos.  

O planejamento atende à evolução das necessidades do ambiente do 

negócio, aos desafios que essa evolução oferece e aos aspectos a ela relacionados. 

Esses aspectos são: modificações nas políticas governamentais; mudanças na 

tecnologia; alterações na situação econômica global, incluindo preços, emprego de 

mão de obra e matérias-primas; alterações na natureza da concorrência: mudanças 

na vida social e nas atividades; transformações drásticas na situação política da 

região. Portanto, o sequenciamento de lavra deve criteriosamente atender aos 

fatores econômicos, sociais, ambientais, políticos e tecnológicos, no entanto é 

fundamental levar em consideração certas condições de contorno de maneira a não 

comprometer a viabilidade do empreendimento e ai inclui-se o objetivo deste 

trabalho. 

 

1.1 META / OBJETIVO 

 

A meta desta dissertação é avaliar os impactos das condições de contorno, 

com destaque para o nível de lençol freático, nas oscilações de teor e na relação 

estéril/minério, sendo analisado pelo resultado do valor presente líquido obtido em 

cada sequenciamento de lavra. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A metodologia desenvolvida nesta dissertação é aplicada a um estudo de 

caso em um depósito de fosfato de concentração supergênica. Para atingir a meta, 

deve-se cumprir os seguintes objetivos específicos. 

 
i. Descrever os principais parâmetros envolvidos na geração da cava final e no 

sequenciamento de lavra como: avaliação da jazida, métodos de estimativa 

de reserva, modelo de blocos, teor de corte, função benefício, limites físicos e 

ambientais e condições de contorno; 

ii. Sequenciar os planos de produção tentando maximizar o valor presente 

líquido (VPL) para cada condição de contorno; 

iii. Averiguar o impacto no VPL do projeto das condições de contorno teor e 

relação estéril/minério (REM) e uma possível interdependência entre elas; 

iv. Evidenciar o impacto da condição de contorno nível freático no VPL do 

sequenciamento; 

   

1.3 METODOLOGIA 

 

Neste estudo, são avaliados os principais impactos das condições de 

contorno teor de minério, relação estéril/minério e nível de lençol freático no valor 

presente líquido do sequenciamento de lavra. Nessa medida, a metodologia deste 

trabalho consiste em fazer ajuste nos pushbacks do sequenciamento de produção 

dentro do limite da cava final. Para tanto, foi feito um estudo de caso para um 

jazimento de fosfato da Vale Fertilizantes situada em Araxá-MG. As operações de 

desenvolvimento de mina se iniciaram em meados do ano de 2010, com o 

decapeamento.  

Para desenvolvimento do trabalho foram utilizados dois programas aplicados 

ao planejamento de lavra. Um deles mais utilizado, geralmente, no planejamento de 

longo prazo e outro no planejamento de médio e curto prazo. Ambos os programas 

são baseados no algoritmo de Lerchs e Grossmann (LERCHS; GROSSMANN, 

1965). 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Os capítulos seguintes desta dissertação estão organizados da seguinte 

maneira: o Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura referente ao conhecimento 

da jazida no que tange a métodos de estimativa de reservas e modelo de blocos. Na 

explotação de minérios, elucida sobre a função benefício, teor de corte, revisa os 

parâmetros envolvidos na geração da cava final e explana sobre sequenciamento de 

lavra e algumas condições de contorno.  

O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada de acordo com os conceitos 

descritos na revisão bibliográfica, evidenciando os dados disponíveis para atingir a 

meta e os objetivos específicos para um jazimento de fosfato. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados dos cenários dos 

sequenciamentos com e sem restrições e a comparação destes, demonstrando o 

impacto das condições de contorno no VPL do projeto. 

E, por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões e as sugestões para 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 AVALIAÇÃO DA JAZIDA E ESTIMATIVA DE RESERVAS 

 

A estimativa fidedigna de reservas minerais é um grande desafio devido ao 

processo de formação do depósito geológico e, consequentemente, à complexidade 

da distribuição de teores na maioria dos jazimentos. A amostragem de depósitos 

minerais é normalmente concentrada em torno da área de maior teor delimitada de 

acordo com o orçamento disponível; fato que acarreta, na maioria dos casos, em 

informações insuficientes para o conhecimento da gênese do minério, de modo a 

não permitir a determinação de uma aproximação da distribuição de teores do 

depósito. O empreendimento de mineração é uma atividade que demanda muito 

recurso financeiro e detém um grande grau de incerteza, logo o conhecimento da 

jazida é de suma importância para garantir economicidade à atividade. 

 

2.1.1 Conhecimento da jazida 

 

O conhecimento da jazida é o ponto crucial de qualquer empreendimento 

mineral: sem um banco de dados sólido e representativo do jazimento não é 

possível obter o lucro desejado, independente da metodologia ou algoritmo utilizado. 

Sobre esse aspecto, segundo Yamamoto (2001), a amostragem de depósitos 

minerais deve ser planejada pelo responsável pela pesquisa mineral, levando em 

consideração o conhecimento prévio do modelo geológico da mineralização. 

Desde o surgimento da discretização (divisão) da jazida em modelo de blocos 

na década de 1950 e a evolução dos computadores, os dados geológicos não têm 

grande utilidade se esses não forem transformados em números. Logo, os modelos 

de blocos servem de subsídio para delimitação da cava final e sequenciamento de 

lavra, tendo como meta o maior retorno econômico da explotação da jazida. Outro 

fato importante é que essas ferramentas computacionais contribuem para a melhoria 

da qualidade dos produtos e para o aumento da competitividade das empresas, 

permitindo a elaboração de produtos de melhor qualidade com menor custo. 
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2.1.1.1 Métodos convencionais 

 

Os métodos convencionais ou clássicos se baseiam nos princípios de 

interpretação dos valores da variável de interesse entre pontos contíguos da 

amostragem. Assim, pode-se determinar teores para partes do depósito sem 

amostragem, levando em consideração os princípios da mudança gradual e da 

generalização. A maior parte dos procedimentos realizados nesses métodos leva em 

consideração o aspecto espacial das amostras e estima o teor, na sua maioria, com 

base nos conceitos de área ou volume de influência. Essa extrapolação é embasada 

em critérios geológicos de continuidade da mineralização. 

Portanto, os teores são determinados empiricamente com base em apreciações 

pessoais, ou ainda simplesmente de acordo com a disposição do espaçamento das 

amostras obtidas. Os métodos das figuras geométricas, distâncias pesadas, área de 

influência e seções transversais estão inclusos nessa categoria (YAMAMOTO, 2001). 

 

2.1.1.2 Métodos estatísticos 

 

Os métodos estatísticos são utilizados para calcular a variabilidade ou 

dispersão da mineralização através da teoria das probabilidades. No entanto, esses 

métodos não levam em consideração as localizações das amostras e tratam essas 

de forma independente.  

 

2.1.1.3 Métodos geoestatísticos 

 

O estudo geoestatístico tem como ponto de partida um conjunto de dados 

constituídos por amostras geoposicionadas. A análise dessas amostras, tanto 

quantitativamente como qualitativamente, é utilizada para inferir as propriedades do 

fenômeno espacial. Sendo assim, a geoestatística tem por objetivo a caracterização 

espacial de uma variável de interesse por meio do estudo de sua distribuição e 

variabilidade espacial, com determinação das incertezas associadas. 

Segundo Matheron (1971 apud YAMAMOTO; LANDIM, 2013) uma variável 

regionalizada é uma função f(x) do ponto x, mas também é uma função irregular na 

qual se tem dois aspectos contraditórios ou complementares: um aspecto aleatório, 

cuja irregularidade não permite prever as variações de um ponto a outro; e um 
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aspecto estruturado, que reflete as características de continuidade do fenômeno 

regionalizado. Para o autor, a Teoria das Variáveis Regionalizadas tem dois 

objetivos: na teoria, descrever a correlação espacial; na prática, resolver problemas 

de estimativa de uma variável regionalizada com base nas amostras disponíveis. 

Os métodos geoestatísticos surgiram então para integrar o aspecto espacial 

(topológico) e o aspecto aleatório (probabilístico). Esses se baseiam na Teoria das 

Variáveis Regionalizadas a partir da qual é possível estudar a estrutura espacial, 

estudo esse que, sem dúvida nenhuma, tem influência no valor definitivo associado 

a cada ponto. Em termos gerais, existe uma família chamada métodos de Krigagem, 

a qual estima o valor médio de um ponto ou bloco; e há também outro grupo de 

métodos que estima não somente a média, mas toda a função de distribuição de 

probabilidade do teor em um certo ponto ou bloco (CARMO, 2001). 

 

2.1.2 Modelo de blocos 

 

Um grande problema frequentemente enfrentado por geólogos e engenheiros 

de minas é a representação de um fenômeno natural, resultado muitas vezes de 

vários processos geológicos, em um banco de dados passível de manejo. De acordo 

com Osanloo et al. (2008), a maioria dos processos atuais de pit design começa com 

o modelo de bloco geológico. O modelo de blocos representa o depósito em uma 

rede tridimensional de blocos de tamanho fixo, conforme mostrado na figura 2.1. As 

dimensões dos blocos são selecionadas de acordo com o padrão de perfuração de 

sondagem de exploração, a geologia do corpo de minério e altura do banco de lavra. 

Segundo Hartman (2002), idealmente, seria vantajoso obter amostras nos 

pontos igualmente espaçados ao longo do sistema construído para definir o limite do 

teor e do corpo de minério. Sempre que possível, um padrão regular de pontos é 

utilizado, como amostras igualmente espaçadas, para produzir o máximo de 

informação ao menor custo possível e que permita uma estimativa adequada. 
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Figura 2.1 - Representação do modelo de blocos. Fonte: próprio autor. 

 

Com aplicação de ferramentas mais sofisticadas da geoestatística, é possível, 

a partir de um mesmo banco de dados, gerar vários modelos de blocos. Segundo 

Peroni (2002), a maior vantagem da utilização de simulação condicional é que 

existem múltiplas soluções que honram os dados em suas posições amostrais e 

também reproduzem o modelo de covariância adotado. Cada uma dessas soluções 

pode ser vista como uma imagem alternativa da realidade (equiprobabilidade), e o 

conjunto de todas essas imagens fornece uma apreciação da incerteza global 

considerando a realidade representada pelos dados amostrais.  

O tamanho dos blocos é função, principalmente, da heterogeneidade do corpo 

mineralizado e do espaçamento da amostragem. A estimativa de tamanho pequeno 

demais para o bloco cria uma excessiva suavização e imprecisão do modelo. Na 

perspectiva de reservas explotáveis, a posição exata onde os teores estão 

localizados é irrelevante, e o uso de blocos grandes é recomendado para minimizar 

os problemas associados com a estimação feita com blocos pequenos.  

De acordo com Bazante (2004), para garantir um planejamento adequado, é 

necessária a realização da melhor estimativa possível dos teores dos bancos a 

serem lavrados, o que só se consegue com melhor controle de geologia da mina, 

seja por levantamentos rotineiros das frentes e/ou sondagens adicionais mais 

frequentes. O modelamento do depósito tem sido uma imposição permanente nas 

minas para se obter os melhores resultados. 
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A cultura de reconciliação de teores entre mina e usina começa a ser inserida 

de maneira mais técnica, de modo especial nas minas que adotam as normas 

internacionais para relatório de reservas. O aparecimento desses procedimentos dá 

lugar à classificação das causas da ambiguidade na estimativa dos teores, induzindo 

a racionalização dos programas de exploração geológica de detalhe e a 

caracterização dos efeitos da imprecisão de estimativa e diluição (BAZANTE, 2004). 

 

2.2 DELINEAÇÃO DA CAVA FINAL 

 

2.2.1 Função benefício 

 

O valor econômico dos blocos do modelo geológico ou geotectônico é de 

suma importância para as etapas subsequentes do projeto mineiro. Sendo assim, 

cada bloco do modelo pode ser caracterizado por: 

 

 Renda (R): valor da parte recuperável e vendável do bloco. 

 Custos Diretos (CD): custos que podem ser atribuídos diretamente ao bloco, 

como por exemplo, custos de perfuração, de detonação, de carregamento e 

de transporte etc. 

 Custos Indiretos (CI): custos gerais que não podem ser imputados 

diretamente aos blocos individuais. Tais custos são dependentes do tempo, 

sendo que, entre esses, incluem-se aqueles relativos, por exemplo, a salários, 

a depreciação dos equipamentos etc. 

 

Logo, o valor econômico de um bloco (VEB) pode ser definido como: 

 

 VEB = R – CD         (2.1) 

 

Onde: 

VEB – Valor econômico do bloco 

Deve-se notar que o valor econômico do bloco não é o mesmo que lucro ou 

prejuízo. Lucro ou prejuízo pode ser definido como: 

 

 Lucro (ou prejuízo) = Σ(VEB) – CI    (2.2) 
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Blocos de estéril normalmente terão VEB negativos, já que a renda do estéril, 

na maioria dos casos, é zero e os custos de lavra continuam existindo. Blocos de 

minério ou blocos que contêm ambos, minério e estéril misturados, terão VEB menor 

que zero, igual a zero ou maior que zero, dependo da quantidade e da qualidade de 

minério contida em tais blocos. 

O critério de otimização para o problema de projeto dos limites da cava pode 

então ser definido como: 

 

 Maximizar Z = Σ(VEB)j   (2.3) 

  

Sujeito à estabilidade de taludes e às restrições a lavra. 

Os custos geralmente envolvidos no bloco (por tonelada movimentada) são 

das etapas: lavra, processamento e reabilitação da área e custo de venda do 

produto por unidade produzida, conforme Carmo (2001). 

Os custos de mineração incluem: 

 Amostragem e ensaios de geologia; 

 Limpeza do terreno e remoção do solo fértil; 

 Rebaixamento do lençol freático da cava; 

 Perfuração e desmonte de rochas; 

 Mão de obra; 

 Carregamento e transporte; 

 Serviços da mina, como: serviços geológicos, controle de teores, 

supervisão da mina, manutenção. 

 

Os custos de processamento incluem: 

 Britagem, moagem e separação do minério; 

 Controle de teores; 

 Reagentes da planta de tratamento;  

 Manutenção e pessoal. 

 

Os custos de reabilitação incluem: 

 Reabilitação do depósito de rejeitos; 

 Medidas de drenagem ácidas e tratamento das águas da mina; 

 Re-vegetação. 
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Os custos de venda do produto incluem: 

 Transporte do minério; 

 Seguros; 

 Comércio. 

 
Logo, a receita está relacionada à quantidade e ao preço de venda do 

produto, já o custo depende do bloco ser considerado minério ou estéril. Para o 

bloco de minério, os principais custos são: lavra, beneficiamento, movimentação dos 

produtos, transporte rodoviário e/ou ferroviário, administração, meio ambiente, porto 

(caso houver) e despesas de venda. Para o bloco de estéril, por sua vez, há os 

custos de: extração, remoção e deposição. 

Segundo Reis (2003), a determinação do benefício final de cada bloco 

tecnológico é uma etapa do processo de avaliação do projeto mineral na qual essas 

incertezas são acumuladas. Por envolver variáveis de praticamente toda a cadeia de 

produção mineral, obtém-se um somatório dos erros e incertezas. Etapas como 

pesquisa e modelamento geológico; estimativa de teores; classificação de recursos; 

definição de tipos tecnológicos e rotas de processo; determinação de recuperações 

e teores de produtos; levantamento de investimentos e custos; estudo de demanda e 

preço de mercado do bem mineral; custo de capital; análise de parâmetros 

geotécnicos, hidrogeológicos e operacionais de lavra; dentre outras, formam o 

montante das incertezas de um processo de otimização de cava e a análise de 

viabilidade do empreendimento ou projeto.  

De acordo com Bazante (2004) o lucro sempre foi e será uma infindável 

busca da humanidade nas suas atividades de comércio, e permanece até hoje 

sendo perseguido por todos. Por isso, continua sendo o fator primordial para a 

sobrevivência de qualquer empresa. No entanto, é preciso observar que a fonte 

desses lucros não está, simplesmente, no mercado, mas, principalmente, no 

processo produtivo. O mercado, através de seus mecanismos, determina o preço de 

venda, porém a redução dos custos só é obtida com uma produção sistemática e 

eficiente. 

  
2.2.2 Teor de corte 

 
O teor de corte é o parâmetro de decisão utilizado para diferenciar o que é 

estéril do que é minério. Lane (1988), afirma que, minério é uma definição 
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econômica. Portanto, torna-se necessário observar que o teor de corte é sensível à 

taxa de desconto e, consequentemente, ao custo de capital. Assim, chega-se à 

conclusão de que empresas diferentes devem usar teores de corte diferentes em um 

mesmo corpo mineralizado, visto que não adotam as mesmas políticas e não 

possuem as mesmas estruturas empresariais. 

O conceito de teor de corte é de grande importância no estabelecimento das 

reservas de uma jazida, conforme ilustra a Figura 2.2. Com efeito, à medida que 

aumenta o teor de corte diminui as quantidades disponíveis de minério, crescendo 

proporcionalmente a quantidade de estéril a ser removida, ou em outras palavras a 

relação estéril/minério. 

 

 
Figura 2.2 - Variações típicas das reservas e da relação estéril/minério em função do teor de corte. 

Fonte: Bazante (2004). 

 

De acordo com a Figura 2.2, aumentando o teor de corte haverá uma 

diminuição do fluxo de caixa total, pela redução da quantidade de minério lavrado. O 

aumento do teor implicaria, também, no aumento de valor do material lavrado, sendo 

assim, a longo prazo a tendência é que haja um aumento no fluxo de caixa total. 

A determinação das sequências ótimas de teores de corte e ritmos de 

produção, durante a vida de uma mina é um problema que tem sido particularmente 

debatido nos últimos anos. Segundo De Tomi (1998 apud BAZANTE, 2004), um 

aspecto fundamental é o efeito temporal nos processos de otimização. Nessa 

medida, prever, de forma correta, as variações monetárias ou mesmo as variações 

de qualidade exigida pelo mercado ao longo da vida do empreendimento é um 

problema relevante e de difícil resolução. 
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2.2.3 Cálculo do teor de corte 

 

O teor de corte é um parâmetro básico para definição econômica da mina, 

trata-seda massa de minério capaz de pagar as operações de lavra, processamento 

e comercialização. Assim sendo, corresponde ao teor mínimo de metal ou mineral 

contido em um minério, abaixo do qual sua explotação se torna anti-econômica. A 

definição de minério e estéril depende desse teor. Para determiná-lo, é necessário 

fazer uma estimativa do preço de venda do bem mineral e dos custos dos processos 

de lavra e beneficiamento, de forma mais detalhada possível.  

O conceito de VPL (valor presente líquido) é aceito universalmente na 

mineração para análise de viabilidade, valorização das minas e avaliação de novos 

projetos minerais. Todavia, sua utilização para determinar o teor de corte ótimo é 

pouco frequente. De acordo com Lane (1988), "a estratégia para maximizar o VPL 

de uma operação mineral baseada na lavra de uma jazida que possui recursos 

finitos, pode determinar-se em qualquer período de tempo utilizando o ponto de 

máximo da Eq. (2.4)". 

 

                 (2.4) 

 

Onde, 

 Fc = fluxo de caixa por unidade de minério lavrado; 

 pt = período de tempo; 

 i = taxa de juros; 

 dV/dt = variação do VPL com o tempo; 

 Co - custo de oportunidade. 

 

Em termos econômicos, Co é o custo de oportunidade que depende do ganho 

de capital que poderia ser obtido se houvesse investido em outro projeto e das 

perdas causadas pelas variações econômicas. 

Para o cálculo do teor de corte, por exemplo, de uma jazida metálica mono-

mineral, deve ser considerado os três produtos que se obtém nos processos de 

mineração, concentração e venda do concentrado. Deve ser considerada ainda a 

http://www.dicionario.pro.br/index.php/Min%C3%A9rio
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capacidade dos diversos processos produtivos e os custos dos mesmos, expressos 

por toneladas produzidas (custos variáveis) e/ou anuais (custos fixos). No caso de 

uma jazida conter mais de um tipo de minério, trabalha-se, normalmente, com o teor 

equivalente. 

A reserva lavrável de uma jazida é dependente dos teores dos blocos que a 

constitui. Essa dependência é designada por parametrização e é sempre válida 

dentro de um quadro tecnológico (que define a unidade lavrável ou bloco de lavra) e 

econômico (que fornece elementos para a otimização do teor de corte). 

As definições de teores de corte, teores médios e massas de minério estão 

intimamente ligados; ao se fixar o valor de uma dessas às outras duas ficam 

automaticamente fixas. Geralmente, a variável a ser fixada é o teor de corte do 

minério a ser lavrado, o qual deverá satisfazer aos requisitos de ordem técnica e 

econômica do conjunto mina-beneficiamento. 

Considera-se uma jazida qualquer área em que não exista zoneamento, ou 

seja, embora estruturada, a mineralização não apresenta zonas preferenciais de 

concentração. Para uma jazida desse tipo, os limites da cava final permanecem 

praticamente os mesmos, independentemente do teor de alimentação escolhido.  

De acordo com as curvas de parametrização da jazida, analisa-se os efeitos 

acima referidos, admitindo-se a quantidade do produto de beneficiamento constante, 

qualquer que seja o teor de alimentação escolhido. Um acréscimo de teor de 

alimentação corresponde a um aumento no teor de corte e uma diminuição na 

reserva lavrável. Em consequência, haverá também uma alteração na relação 

estéril/minério, ou seja, a quantidade de estéril a ser removida para liberação de 

uma tonelada de minério aumenta com o crescimento do teor de corte. Como o 

custo de lavra é expresso pelo custo de uma tonelada de minério na entrada da 

usina de beneficiamento, estando nele já computado o custo de remoção de estéril, 

é evidente que o custo de lavra cresce com o aumento do teor de alimentação da 

usina, pela maior quantidade de estéril envolvido, como mostra a Figura 2.3. A rigor, 

o raciocínio não é assim tão simples, pois o custo deveria ser relacionado à 

quantidade de material útil contido no minério bruto e não a esse. No entanto, 

seguindo ambas as linhas de raciocínio, chega-se ao mesmo resultado. 
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Figura 2.3 - Custo de lavra. Fontes: Costa (1979) e Bazante (2004). 

 

Com relação ao custo de beneficiamento, esse decresce com o aumento do 

teor de alimentação, pois, para uma mesma quantidade de concentrado, há a 

necessidade de processar uma quantidade menor de minério, por ser mais rico e, 

consequentemente, exigir menor consumo de reagentes, menores equipamentos, 

menor quantidade de insumos, enfim, um menor investimento inicial e um menor 

custo operacional. A Figura 2.4 ilustra a variação do custo de beneficiamento com o 

teor de alimentação. 

 

 
Figura 2.4 - Custo de beneficiamento. Fontes: Costa (1979) e Bazante (2004). 

 
 

Conforme foi dito anteriormente, o custo de mineração corresponde à soma 

dos custos citados. Sendo assim, compondo as duas figuras representativas das 

variações desses custos e traçando a curva representativa do somatório deles, tem-

se a Figura 2.5. A observação da curva de custo de mineração permite identificar o 

ponto P em que esse custo é mínimo; a esse ponto corresponde ao teor de corte 

ótimo To, para o qual o custo de mineração é mínimo. 
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Figura 2.5 - Custo de mineração. Fontes: Costa (1979) e Bazante (2004). 

 

Existem vários modelos matemáticos que possibilitam a dedução do teor de 

alimentação. A aplicação desses modelos é extremamente útil e válida como uma 

primeira aproximação do problema, pois permite quantificar uma ordem de grandeza 

do teor procurado. A partir desse valor inicial, deve-se proceder os testes de 

concentração – mesmo em escala de bancada – e determinar pontos suficientes que 

permitam o traçado da curva de variação correspondente, segundo Costa (1979). 

Alguns fatores podem influenciar o teor de corte, tais como: preço de venda, custo e 

escala de produção.  

 

2.2.4 Limites da cava final 

 

Os limites finais da cava definem o tamanho e a forma de uma mina a céu 

aberto no final de sua vida útil e, geralmente, buscam a maximização do lucro. Eles 

definem a extensão das reservas e a quantidade de material estéril a ser retirada e 

depositada. Normalmente marcam a fronteira-limite além da qual a explotação de 

um dado depósito não será mais econômica. Os limites da cava na superfície 

delimitam uma fronteira dentro da qual as estruturas de superfície da mina, tais 

como plantas de beneficiamento e escritórios da mina, não devem ser locadas. 

A geração de um projeto de cava final tem sido o primeiro passo de um 

planejamento de produção. Com o passar dos anos, esforços têm sido realizados no 

sentido de tentar desenvolver procedimentos que resultem na chamada cava ótima. 

O ótimo seria definido como a configuração resultante de um algoritmo que 

apresente, por exemplo: 
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i. Máxima lucratividade; 

ii. Maior valor presente líquido; 

iii. Maior aproveitamento dos recursos minerais. 

 

Como resultado, muitos algoritmos de projeto de cava são desenvolvidos, 

tanto na categoria dos métodos heurísticos, método dos cones flutuantes, por 

exemplo, citado por Lemieux (1979 apud GUIMARÃES, 2007), quanto na categoria 

dos métodos matemáticos, tal como o método de Lerchs-Grossmann (LERCHS; 

GROSSMANN, 1965).  

De acordo com Gomide (2001), para a escolha da metodologia de geração da 

cava final, tanto a categoria dos métodos heurísticos como a dos métodos 

matemáticos produzem cenários semelhantes, com diferenças inferiores a 3% no 

VPL, no caso das minas de minério de ferro do quadrilátero ferrífero. Segundo o 

autor, o grau de conhecimento associado aos modelos utilizados poderá ser mais 

relevante, para determinar a viabilidade de implantação ou a continuidade de um 

projeto, do que o método de determinação de cava final que será utilizado. 

 

2.2.4.1 Método manual de projeto de cavas 

 

De acordo com Curi (2014), até a primeira metade da década de 1960, os 

limites da lavra eram definidos de forma manual, baseando-se, em princípio, nas 

seções (duas dimensões) feitas no corpo mineral. 

O método manual é o mais tradicional e simples para obter a conformação 

final da lavra. Essa prática está baseada em um processo intuitivo de aproximações 

sucessivas por tentativas e erros. Tal método possui como referência o limite 

definido para a relação estéril/minério (REM). Para a exposição e a retirada de 

minério, é geralmente necessária a escavação e a realocação de uma grande 

quantidade de estéril. A aplicação e o sucesso do método manual dependem muito 

da habilidade e do julgamento do profissional que faz o projeto, pois a seleção dos 

parâmetros geométricos de um projeto de lavra é uma complexa decisão de 

engenharia com grandes repercussões econômicas. Segundo Kennedy (1990) se o 

objetivo for bastante preliminar, com um pequeno número de dados, o método 

manual se justifica, no entanto, recentemente diversas implementações com códigos 
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abertos ou de fácil aquisição permitem, da mesma forma, fazer uma apreciação bem 

razoável dos limites da cava final (Hustrulid et al., 2013). 

 

2.2.4.2 Método dos cones flutuantes 

 

O método dos cones flutuantes é um dos métodos mais populares e diretos 

para determinar a configuração final de uma cava a céu aberto. Basicamente, esse 

método consiste em posicionar o vértice do cone invertido no centro dos blocos do 

modelo, movendo-o sistematicamente por nível de cima para baixo e acumulando os 

blocos contidos (construído por taludes e respeitando as restrições físicas e 

geomecânicas locais), desmontando os cones que contém uma quantidade de 

minério que proporcione um retorno financeiro positivo. O processo se repete até 

que não existam mais cones economicamente mineráveis. A Figura 2.6 representa 

um fluxograma para o algoritmo adaptado de Wright (1990 apud REIS, 2003). 

 

 

 

Algoritmos baseados nessa abordagem podem conduzir a uma resposta não 

ótima; apesar de estudos posteriores e modificações no algoritmo, ainda não existe 

Figura 2.6 - Algoritmo do método dos cones flutuantes. Fonte: Wright (1990 apud REIS, 
2003). 
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um algoritmo usando essa abordagem que conduza a um resultado 

comprovadamente ótimo. Contudo, as interpretações utilizando o algoritmo dos 

cones flutuantes são rápidas e possuem um apelo bastante intuitivo. As primeiras 

versões do algoritmo sofriam da limitação de não serem capazes de identificar 

blocos que individualmente seriam descartados, mas, em combinações com outros 

blocos, poderiam ser minerados em conjunto.  

Yamatomi et al. (1995 apud REIS, 2003) apresentaram um dos últimos 

desenvolvimentos dessa técnica, a qual consiste em considerar o fato de que a cava 

ótima pode conter uma coleção de cones, não necessariamente apenas com valores 

positivos. Alguns cones compartilham valores de blocos negativos, mas a soma 

desses cones tem que ser positiva para se obter uma cava final positiva. A principal 

deficiência desse método está na combinação de blocos, dado que a remoção 

individual dos blocos positivos é inviável, mas a lavra em conjunto pode ser viável. 

 

2.2.4.3 Algoritmo de Korobov 

 

O algoritmo de Koborov constitui uma proposta de aperfeiçoamento do 

método dos cones flutuantes, já que atribui cones com um bloco de minério como 

seu bloco básico. A ideia é de que um bloco de minério pode gerar lucro que paga o 

custo de remover os demais blocos de estéril, esses de peso negativo. Assim, o 

algoritmo distribui o custo de um bloco de minério para os demais blocos de estéril. 

Isto é feito diminuindo o peso do bloco de minério e aumentando o peso do bloco de 

estéril pela mesma quantia. Todos os cones que têm um bloco na base com um 

peso positivo, ao término do algoritmo são incluídos na cava final (REIS, 2003). 

 

2.2.4.4 Método de Lerchs e Grossmann 

 

Lerchs e Grossmann (1965), utilizando a técnica de programação dinâmica, 

desenvolveram, juntamente com um algoritmo de otimização bidimensional de 

cavas, um tratamento algébrico para a discretização da jazida em blocos 

tecnológicos. Um algoritmo derivado da teoria dos Grafos trata o problema por meio 

da procura do fechamento máximo em um grafo associado. A partir do benefício 

associado de lavra de um bloco i, representado por Bi, o benefício global pode ser 
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otimizado com a busca da combinação de blocos que maximizem a somatória de Bi 

respeitando as restrições pertinentes ao estudo. 

A técnica do algoritmo de Lerchs-Grossmann em 2D está demonstrada 

originalmente em Lerchs e Grossmann (1965) e reapresentada em Peroni (2002); 

Hustrulid et al. (2013) e Curi (2014). 

 

2.2.4.5 Método de parametrização de reservas 

 

Segundo Guimarães (2007), para tratar o problema de otimização de cava 

final, utiliza-se a técnica de Análise Convexa de Vallet, R. (1976 apud GUIMARÃES, 

2007) por meio de uma aproximação funcional. A ideia se baseia em voltar o 

problema para a determinação de uma função de parametrização técnica (função do 

teor médio dos blocos), a partir da qual torna-se possível a obtenção imediata de 

uma família de cavas ótimas, independente da conjuntura econômica subjacente ao 

problema. Em outras palavras, trata-se do conhecimento de todos os projetos 

potencialmente ótimos do ponto de vista da maximização da quantidade de metal 

com a minimização da remoção de material, ou seja, projetos ótimos do ponto de 

vista técnico, permitindo a comparação entre eles, com antecedência às flutuações 

de parâmetros econômicos, por exemplo. A técnica de parametrização de reservas, 

em resumo, consiste na procura dos projetos que pertençam à superfície convexa 

que se sobrepõe ao conjunto de todas as cavas possíveis. 

 

2.2.4.6 Fatores que influenciam a cava final de uma mineração 

 

Para acomodar as mudanças nas variáveis de interesse contidas nos blocos, 

a “análise dos limites da cava” é praticada. Nessa análise, os parâmetros 

econômicos são sistematicamente modificados, um de cada vez, e uma cava é 

projetada após cada mudança. A saída da análise de projeto é uma série de cavas 

nas quais cada uma possui seu próprio potencial de ser minerada, sob condições 

econômicas específicas. De fato, a análise de projetos de cava nada mais é do que 

uma parametrização respeitando os parâmetros econômicos (WANG; SEVIM, 1995 

apud GUIMARÃES, 2007). 
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A complexidade e o número de variáveis de risco interferentes na mineração 

dificultam sobremaneira a decisão do investidor. Uma possível abordagem simples e 

direta, ilustrada na Figura 2.7, consiste em:  

i. Estabelecer um modelo de teores, custos e preços;  

ii. Desenvolver um projeto de mina e sequenciar a lavra tendo em vista esse cenário;  

iii. Calcular o retorno financeiro, avaliado pelo critério de rentabilidade selecionado e 

armazenar esse valor;  

iv. Repetir o processo "n" vezes variando o modelo geológico de teor/qualidade, e os 

valores de custo e benefício a cada iteração. Diferentes modelos são gerados 

usando métodos de simulação geoestatística;  

v. Usar os resultados econômicos para construir uma distribuição de respostas para 

a viabilidade do projeto.  

 

A abordagem se mostra bastante interessante uma vez que são utilizadas 

técnicas de simulação geoestatística para avaliar o impacto sobre o planejamento da 

lavra de acordo com Dowd (1994 apud REIS, 2003). 

Conforme Whittle (1989), o contorno da cava final com maior VPL não pode 

ser determinado até que os valores dos blocos sejam conhecidos. Por sua vez, os 

Figura 2.7- Estrutura da análise de risco em projetos mineiros por simulação. Fonte: Dowd (1994 
apud REIS, 2003). 
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valores dos blocos não podem ser conhecidos até que a sequência de extração seja 

determinada. Já a sequência de extração não pode ser determinada a não ser que o 

contorno da cava seja definido. 

Para a definição de uma cava final otimizada não basta a aplicação de 

modelos matemáticos otimizantes, é de primordial importância a qualidade das 

informações de entrada, essas representam os fatores que afetam o resultado a ser 

obtido. Como nas demais atividades industriais, os empreendimentos mineiros 

variam em função de cada situação específica, porém, existe um conjunto de fatores 

críticos básicos comuns à maioria das minerações, dentre esses fatores destacam-

se: os mercadológicos, os geológico-geotécnicos, os tecnológicos, os econômicos e 

os ambientais. 

 

I. Fatores Mercadológicos 

O mercado consumidor tem grande influência no empreendimento; é dele que 

advêm as necessidades dos clientes e, portanto, as oportunidades de produção e 

venda. Ainda que existam todas as demais condições favoráveis para existência de 

uma mina (por exemplo: teores elevados, relação estéril/minério reduzida, tecnologia 

de beneficiamento dominada, localização privilegiada, custos competitivos etc), 

pouco valem se não houver condições de mercado favoráveis, seja quanto a 

volumes, preços de venda, impostos e conformidade do produto, seja quanto às 

especificações e às expectativas dos clientes. 

O mercado é gerido pela lei da oferta e da procura, sendo assim os preços 

dos bens minerais, assim como os preços dos insumos sofrem variações ao longo 

do período de explotação da mina. Essa oscilação é proveniente da economia 

nacional e até mesmo internacional para varias commodities.  

 

II. Fatores geológicos 

A modelagem geológica é uma etapa muito importante e a base da definição 

da cava final e do sequenciamento de lavra. O modelo de blocos é a representação 

do jazimento em números de acordo com parâmetros de interesse. Esses 

parâmetros devem ser relacionados com as condicionantes do processo de 

beneficiamento, visando obter produtos que atendam ás necessidades e 

expectativas do mercado consumidor, com a máxima recuperação dos minerais de 

minério.  
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O conhecimento detalhado da variabilidade espacial de cada tipo de minério 

seja do ponto de vista de concentração de elementos de interesse econômico 

contido, seja do ponto de vista de diferentes comportamentos perante um 

determinado processo de beneficiamento, é desenvolvido através de estimativas 

realizadas por meio de amostragens. Nesse ponto, a utilização de métodos 

geoestatísticos é de extrema valia, dado que conduz a estimações otimizadas, e 

também a avaliação dos erros envolvidos. 

 

III. Fatores geotécnicos 

O modelo geomecânico é o modelo geológico adicionado das informações de 

geotecnia. Neste modelo é possível prever o comportamento geomecânico do 

maciço rochoso, logo é possível definir qual a inclinação a ser adotada para o ângulo 

geral de talude. 

Essa inclinação deve minimizar os riscos de rupturas dos taludes que, além 

de colocar em perigo vidas humanas e equipamentos, modificam o ritmo de 

produção por determinado período de tempo e simultaneamente minimizam os 

volumes de remoção de estéril. À medida que o ângulo geral de talude é aumentado, 

ocorre redução significativa do volume de rocha estéril a ser removida e, portanto, 

reduz-se o custo de extração de minério, elevando-se a competitividade do negócio. 

No entanto, esse aumento do ângulo geral de talude acarreta na redução do fator de 

segurança.  

Para o dimensionamento dos ângulos de taludes estão disponíveis no 

mercado inúmeros modelos matemáticos, alguns determinísticos outros 

probabilísticos. Ambos baseiam-se na teoria do equilíbrio limite, que relaciona 

esforços resistentes à mobilização do maciço com esforços mobilizantes, de forma a 

estabelecer um fator de segurança para uma dada geometria de talude. Como todo 

modelo matemático, a representatividade do resultado final depende essencialmente 

da qualidade dos dados de entrada. 

Geralmente, dentro da mina, devido à mudança de litológicas, fenômenos 

geológicos, presença de água, entre outros, geram comportamentos geomecânicos 

diferentes. Logo, porções de maciço com comportamento geomecânico parecidos 

são agrupadas gerando a setorização da cava.  

 

 



26 

 

IV. Fatores tecnológicos 

O aproveitamento racional de uma reserva implica na lavra, tanto de minérios 

de baixos teores, cujo limite técnico inferior é o teor de corte, quanto de altos teores, 

adequadamente misturados, de modo que o teor resultante seja compatível com os 

limites admissíveis pelo processo de beneficiamento. O fato de combinar induz a 

noções de pluralidade, ou seja, a lavra deve se processar, no mínimo, em duas 

frentes e, de preferência, simultaneamente. Essa afirmativa é tanto mais válida 

quanto mais heterogênea for a jazida e mais rígidos forem os requisitos de qualidade 

exigidos pelo processo de beneficiamento (BAZANTE, 2004). 

A evolução tecnológica de equipamentos, seja na lavra seja no 

beneficiamento, traz frutos para a indústria mineral, principalmente, quando o 

desenvolvimento é realizado em parceria com os fabricantes, adaptando-se os 

equipamentos às necessidades específicas. 

O processo de beneficiamento deve ser desenvolvido no sentido de 

maximizar a recuperação do bem mineral de interesse econômico, de forma a obter 

um concentrado que atenda às especificações do mercado consumidor.  

 

V. Fatores Operacionais 

As restrições operacionais estão relacionadas com o espaço operacional 

exigido nas praças ou área onde acontecem as operações de lavra. Quanto maior o 

esse espaço mais segura e maior produtividades dos equipamentos podem ser 

atingidos. Outra variável importante neste contexto é a seletividade desejada como 

resultado da operação, a qual esta relacionada com o porte dos equipamentos. 

Quanto maior o porte, menor é a seletividade. 

No sequenciamento da lavra dentro da cava final é preciso manter uma 

largura mínima da berma operacional, visto que é necessário deixar leiras de 

segurança, drenagens das bermas e acesso para equipamentos de manutenção 

para possíveis escorregamentos localizados e uma possível retomada dos taludes 

ditos da cava final.  

Ao longo da vida da mina é preciso prever a evolução dos acessos de acordo 

com porte dos equipamentos sempre visando à menor distancia média de transporte 

(DMT) para o britador, depósitos de estéreis e estoques caso existam. 
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VI. Fatores Econômicos 

Normalmente relacionado com os condicionantes de mercado, o preço do 

produto mineral vendável afeta de forma muito significativa a rentabilidade do 

empreendimento. A elevação do preço, além de aumentar as receitas geradas a 

partir da mesma tonelagem produzida, também afeta o volume das reservas de 

minério, fazendo com que reservas com teores inferiores ou relação estéril/minério 

mais elevada, que não produziam resultados econômicos, passem a produzi-los. 

Os custos operacionais são fatores tão relevantes quanto o preço do produto 

final, porém variam numa faixa mais estreita de valores e dependem mais das 

condições internas da empresa do que das externas, o que facilita sua estimação. 

Entretanto, guardam relação estreita com a escala de produção que, por sua vez 

está vinculada ao mercado. 

  Da mesma forma que os fatores mercadológicos, os fatores econômicos 

dependem de uma série de condições macroeconômicas, cujas evoluções futuras 

são de difícil previsão e normalmente estimadas a partir de informações históricas 

associadas a cenários macroeconômicos futuros. Logo, é recomendável a realização 

de análises de sensibilidade de acordo com os cenários esperados. 

A escolha de critérios financeiros para a avaliação de uma cava final, 

normalmente, afetados pelas taxas de juros do mercado financeiro e por prazos de 

retorno do capital investido, definidos conforme as expectativas com relação aos 

riscos políticos e econômicos futuros, tem grande influência na tomada de decisão, 

podendo, inclusive, inviabilizar parte das reservas geológicas que seriam viáveis 

caso esses critérios fossem menos imediatistas. 

Como nas demais atividades econômicas, a carga tributária afeta diretamente 

a competitividade das empresas de mineração de um modo geral e particularmente 

aquelas que competem no mercado internacional, sendo mais um elemento que 

inviabiliza as reservas geológicas pela redução do valor presente líquido (CARMO, 

2001). 

 

VII. Fatores Ambientais 

Os empreendimentos mineiros têm sido responsabilizados por danos ao meio 

ambiente em todos os países e, em muitos desses casos até com a devida razão. 

De modo geral, a mineração é vista pela população como atividade de garimpo, 

imagem que é reforçada pelos meios de comunicação. Além desses, tem contribuído 
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para a propagação dessa imagem a demora de alguns empreendedores em mudar 

de posição e assimilar a necessidade de compatibilizar a atividade mineral com os 

cuidados com o meio ambiente, principalmente, aqueles que dizem respeito à 

mitigação de impactos sobre a comunidade vizinha. 

Desde a Constituição Federal de 1988 onde consta a Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente os empreendimentos mineiros estão sujeitos a legislação 

ambiental.  

Em termos econômicos, as conformações ambientais implicam em 

investimentos e custos operacionais adicionais, que devem obrigatoriamente ser 

incluídos nos estudos de viabilidade econômica e na função beneficio para 

delineação da cava final, ou seja, esse gasto é incorporado no preço do produto. 

 

2.3 SEQUENCIAMENTO DE LAVRA 

 

Existem duas alternativas extremas para o aproveitamento de um bem 

mineral, ambas são tecnicamente viáveis, mas carecem de embasamento 

econômico, já que não conduzem à maximização das receitas econômicas. 

A primeira diz respeito à lavra da totalidade do depósito, com aproveitamento 

integral de toda a substância útil contida, sem atentar para o aspecto econômico 

dessa operação. Essa alternativa somente se justifica quando calçada em razões 

estratégicas ditadas pela política mineral do país ou pela necessidade de 

manutenção da segurança nacional. 

A segunda se refere à lavra das partes mais ricas da jazida, caracterizando 

uma lavra ambiciosa e, evidentemente, a um baixo custo operacional. Essa 

alternativa, no entanto, embora conduza a resultados econômicos positivos, não os 

maximiza, pois a lavra do restante poderá ficar comprometida pela destruição das 

características médias da jazida; nesse caso, a lavra do remanescente certamente 

não poderá ser realizada com resultados econômicos satisfatórios. 

O projeto de mineração deve ter como objetivo uma solução ideal, 

compreendida entre as duas alternativas extremas e que atenda aos objetivos 

econômicos. Assim, ao se elaborar um projeto, deve-se analisar vários cenários 

compreendidos nos limites considerados, através dos respectivos fluxos de caixa até 

a definição da melhor solução. Essa é, evidentemente, uma fase muito difícil de um 

projeto, altamente condicionada ao conhecimento de quem a realiza, com 
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competência satisfatória para o uso apropriado dos dados fundamentais. Entretanto, 

trata-se de uma etapa decisiva do projeto, já que nela é determinada a escala de 

produção, que é o embasamento para os planos de extração. 

Segundo Kawahata e Dagdelen (2013), o desenvolvimento do 

sequenciamento de produção no planejamento de longo prazo envolve diversos 

fatores e implica uma enorme quantidade de informações. A rentabilidade do projeto 

dependerá em grande parte desse sequenciamento. Se um projeto de mineração 

está sujeito à programação ineficiente, isso pode afetar os resultados econômicos do 

projeto e também pode resultar no desenvolvimento de recursos insustentáveis. 

Segundo Kennedy (1990), a finalidade de planejar a produção é maximizar o 

valor presente líquido e o retorno do investimento derivado da extração, da 

concentração e da venda da commodity oriunda do depósito de minério. O método e a 

sequência de extração, o teor de corte e a estratégia de produção serão afetados pelos 

seguintes fatores: 

1) Localização e distribuição do minério em relação à topografia e elevação; 

2) Tipo de mineral, características físicas e distribuição de massa e teor; 

3) Custos diretos da operação da mina, processamento e conversão da 

commodity em um produto vendável; 

4) Custos iniciais e de substituição de capital necessários para começar e 

manter a operação; 

5) Custos indiretos tais como impostos e royalties; 

6) Fatores e valor de recuperação da commodity; 

7) Mercado e restrições de capital; 

8) Considerações políticas e ambientais. 

 

De acordo com Hustrulid et al. (2013), os objetivos básicos do plano de 

extração são:  

 Explotar minérios, nos primeiros anos, com custo por tonelada 

movimentada menor possível;  

 Manter a viabilidade operacional nos planos de sequenciamento para boa 

produtividade dos equipamentos, como largura das praças e acesso aos 

bancos em produção etc. 

 Incorporar o erro de estimativa na massa e teores de minério provenientes 

do modelo de reserva. Isso é particularmente verdade, nos primeiros anos, 
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que é tão crítico e importante para o sucesso econômico do 

empreendimento; 

 Adiar a retirada de estéril, o máximo possível, minimizando a quantidade de 

equipamentos e mão de obra; 

 Realizar um desenvolvimento lógico e fácil para iniciar o cronograma de 

treinamento da mão de obra, atividades pioneiras, implantação dos 

equipamentos, infraestrutura e suporte logístico, para minimizar o risco de 

retardamento do fluxo de caixa positivo do empreendimento; 

 Maximizar o ângulo de talude levando em consideração a investigação 

geotécnica, e um cuidadoso plano de minimização de impacto causado por 

instabilidade, caso ocorra; 

 Examinar as propriedades econômicas para alternativas de taxa de 

produção de minério e cenário de teor mínimo (teor de corte); 

 Submeter a estratégia proposta de mina, a seleção de equipamentos e o 

plano de desenvolvimento de lavra com o plano estratégico da empresa, 

antes do processo de comissionamento. 

 

O procedimento para estabelecer a produção de mina ótima é dividido em três 

fases. A primeira define a ordem de extração; a segunda define o teor de corte 

estratégico que varia através do tempo e será o ideal para determinado conjunto de 

parâmetros de produção; e a terceira define qual é da taxa de produção ótima 

combinando mina, moagem e refino, dentro dos limites logísticos, financeiros, 

marketing e outras restrições (KENNEDY, 1990).  

A sequência de extração depende de dois sub-parâmetros, de acordo com 

Kennedy (1990). O primeiro lida com a REM (relação estéril/minério) associada à 

cobertura do minério, o teor deste minério e, fisicamente, a localização e a 

disponibilidade deste através do tempo. O segundo sub-parâmetro consiste nos 

custos associados para iniciar e manter toda a operação. Os custos diretos são 

usados para definir o teor de corte e REM, mas o objetivo do planejamento de mina 

é estabelecer a estratégia que otimize o investimento total. Teor de corte e REM só 

serão ótimos na fase final da vida da mina. 

Caccetta e Hill (2003) afirmam que o problema de programação da produção 

de mina a céu aberto pode ser evidenciado no modo como especificar a sequência 



31 

 

em que os blocos devem ser retirados da mina na ordem que maximize o lucro total, 

sendo que essa sequência está sujeita a limitações físicas e econômicas. 

De acordo com Dagdelen (1985 apud KAWAHATA E DAGDELEN, 2013), no 

sequenciamento da lavra, é preciso tomar as decisões partidárias para cada bloco 

do modelo: se um determinado bloco deve ser extraído ou não; se for extraído, 

quando deve ser extraído; uma vez extraído, como ele deve ser processado. Essas 

decisões são fundamentais para definir o fluxo de caixa anual e o número de 

períodos de operação de mina, os quais têm impacto direto no VPL do projeto. As 

decisões a respeito de quais blocos devem ser extraídos em um determinado ano e 

como eles devem ser processados não definem o fluxo de caixa apenas para esse 

ano, mas também afeta os sequenciamentos futuros. 

Conforme Darling (2011), a expansão da mina lavrada por open pit é realizada 

em uma série de fases, normalmente referidas como pushbacks ou cutbacks. Sobre o 

ponto de vista do planejamento o pushback deve visar à maximização do retorno 

financeiro da mina. Quando planejado o pushback a ideia não é levar só em conta o 

teor do minério, mas também os custos de desenvolvimento, explotação, 

beneficiamento e comercialização. 

Somrit e Dagdelen (2013) afirmam que após a definição do limite da cava 

final, o desenvolvimento e o design dos avanços de lavra (pushbacks) de extração 

durante a progressão da cava é o próximo passo crucial no planejamento de longo 

prazo. 

A exata geometria do pushback é muito específica do local e vai depender de 

algumas características: do corpo mineralizado, da meta financeira, das considerações 

geotécnicas, dos equipamentos de mina, da taxa de produção e do planejamento de 

longo prazo. Pushback pode ser convencional ou sequencial. Essencialmente, em 

ambos os métodos de pushback, a distância horizontal de uma fase a outra é a 

mesma, contudo, o sequenciamento dos pushbacks é feito através de uma quantidade 

menor de bancos de lavra em operação simultaneamente em níveis diferentes. No 

sequenciamento convencional de mina, a distância horizontal é estendida para todo o 

pushback antes de passar para o próximo nível. Zonas diferentes de sequenciamento 

são divididas por estradas. A Figura 2.8 ilustra a diferença entre o sequenciamento 

convencional e o sequencial. O traçado geral da cava é mostrado na parte superior 

dividido em diferentes zonas de pushback (DARLING, 2011). 
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Figura 2.8 - Diferença entre o sequenciamento convencional e sequencial. Fonte: Darling (2011). 

 

No pushback convencional, todas as operações acontecem no mesmo nível, 

se comparado com os múltiplos níveis no pushback sequencial. Isso significa que 

esse último é mais complexo de ser planejado. Contudo, desenvolvimentos de áreas 

simultâneas levam a mais flexibilidade de escavação, permitindo maior controle 

sobre a produção e a blendagem de minério. Além disso, como o pushback 

sequencial trabalha em vários níveis, é possível ter inclinações de talude menores 

do que da cava final, levando a um ganho de estabilidade. Em contra partida o 

pushback convencional é mais simples de ser planejado e a larga área de trabalho 

permite que o acabamento de talude individual, por exemplo, seja mais bem 

executado. Entretanto, esse possui desvantagens com relação à menor flexibilidade 

do plano de produção e da blendagem de minério, o que pode levar a maior 

susceptibilidade a problemas na operação de mina. Salienta-se que o pushback 

sequencial é mais comum em grandes operações de lavra em bancadas enquanto 

que o pushback convencional é mais comum em corpos de minério mais rasos e 

escala menores de operação. 

De acordo com Hustrulid et al. (2013), existem dois tipos de planejamento de 

produção. O primeiro é o planejamento de curto prazo ou operacional, necessário 

para o funcionamento de uma mina. O planejamento de longo prazo, segundo tipo, é 

usualmente realizado para estudos de viabilidade e financiamento; isso subentende 

trabalhos de avaliação de reservas e definição de cava final, elementos 

determinantes no processo de tomada de decisão. 



33 

 

Somrit e Dagdelen (2013) afirmam que, para maximizar o VPL de um projeto 

de sequenciamento da produção de longo prazo de minas a céu aberto, dentro do 

limite da cava final, contam com a boa concepção dos pushbacks. Não há um 

algoritmo ideal na indústria de mineração, hoje, que possibilita sequenciamentos 

ótimos de produção sem impactos nos designs da sequência de produção 

considerada. 

Segundo Candido (2012), é possível calcular uma taxa ótima de extração de 

um corpo mineral. Para isso, o conhecimento da tonelagem total e de seus 

respectivos teores, além de todos os custos e preços de produtos ao longo da 

duração do projeto, são requeridos. 

Conforme Hustrulid et al. (2013), das várias técnicas utilizadas para o 

desenvolvimento da sequência de mineração, a mais comum é aquela que produz 

um agrupamento de cavas correspondentes a vários teores de corte. De um ponto 

de vista prático, isso é possível variando o preço do bem mineral que estiver sendo 

minerado. A configuração da cava final é geralmente definida utilizando o preço mais 

provável (considerando o mercado). Para preços menores do que esse valor, 

sucessivamente, cavas menores serão produzidas, e essas cavas irão migrar em 

direção às áreas de maior teor e menores relações estéril/minério. 

Diedrich (2012) pondera que as principais dificuldades encontradas na 

indústria mineral para a solução do sequenciamento ótimo de extração dos blocos a 

serem lavrados, considerando a incerteza associada, são:  

i. A quantidade de variáveis envolvidas nos processos de otimização 

estocástica; 

ii. A complexidade na definição dos custos nas equações da função 

benefício relacionadas ao desvio das metas (função de otimização 

estocástica); 

iii. A geração de cenários de produção operacionalmente executáveis 

dado o tempo necessário para o processo de otimização e capacidade 

computacional. 

 

Segundo Goycoole et al. (2013), um plano estratégico de mina, ou 

sequenciamento de produção, consiste em maximizar o VPL e satisfazer as 

limitações de capacidade. As condições de contorno (limitações) são basicamente 

de dois tipos: condições de contorno na lavra e condições de contorno no 
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beneficiamento. As condições de contorno na lavra impõem um limite sobre a 

tonelagem total que pode ser extraído da reserva em um determinado período de 

tempo. Já as condições de contorno no beneficiamento atribuem um limite para a 

tonelagem total que pode ser enviado para esse destino em um determinado 

período. 

 

2.3.1 Cálculo de fluxo de caixa 

 

A vida útil da mina pode ser dividida em dois períodos principais, quais sejam: 

período de pré-produção e o período de produção. O primeiro consiste no período 

que o depósito está sob pesquisa detalhada, aquisição e negociação de áreas, 

desenvolvimento da mina e de infraestrutura. Os itens básicos para um cálculo de 

fluxo de caixa para o período de pré-produção estão listados na Tabela 2.1. A Tabela 

2.2, por sua vez, apresenta os itens básicos considerados em um período de 

produção para detalhamento do fluxo de caixa. 

 

 
Tabela 2.1  - Categorias típicas de um fluxo de caixa no período de pré-produção. 

 
             Fonte: Peroni (2002) 
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Tabela 2.2- Categorias típicas de um fluxo de caixa no período de produção. 

 
    Fonte: Peroni (2002) 

 

Os critérios de rentabilidade baseados em fluxo de caixa descontados têm 

duas importantes características, por um lado supõem a consideração de todos os 

fluxos de caixa (positivos e negativos) associados a um determinado projeto de 

investimento ao longo de sua vida útil e, por outro lado, fazem uso do princípio do 

desconto (PERONI, 2002). Entre esses critérios, os encontrados com maior 

frequência na Iiteratura financeira são: o valor presente líquido, o índice de 

lucratividade e a taxa interna de retorno. Neste trabalho será utilizado o critério do valor 

presente líquido descrito a seguir. 

O valor presente líquido (VPL) de um projeto é igual a diferença entre o valor 

presente das entradas líquidas de caixa associadas ao projeto e o investimento 

inicial necessário, com o desconto dos fluxos de caixa feito a uma taxa mínima de 

atratividade k (TMA) definida pela empresa. O valor presente líquido pode ser 

representado pela equação 2.6. 

 

                                                          (2.5) 
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Onde: 

I0- investimento inicial associado ao projeto; 

Rt- entradas de caixa (receitas) esperadas durante o ano t de operação do 

projeto; 

Dt- custos de produção (despesas) esperados durante o ano t de operação 

do projeto; 

T - vida útil do projeto; 

ST - valor residual do investimento ao final de sua vida útil;  

K - taxa de desconto para o período t (normalmente utilizada em anos para 

projetos de grande porte). 

 

A escolha entre diversos cenários rentáveis e comparáveis de um mesmo 

projeto (alternativas mutuamente exclusivas), de acordo com esse critério, recairá 

sobre a alternativa que produzir o maior VPL. 

  

2.3.2 Condições de contorno do sequenciamento de lavra 

 

As condições de contornos são limitações, sejam elas físicas, econômicas ou 

ambientais, as quais o sequenciamento de lavra deve levar em consideração na 

programação da produção. Para cada mina ou jazimento que vai entrar em operação 

essas restrições são impostas. Alguns exemplos de condições de contorno: relação 

estéril/minério, rebaixamento de nível d'água, limites físicos e ambientais da lavra e 

limitações do beneficiamento. 

 

2.3.2.1 Relação estéril/minério (REM) 

 

Segundo Darling (2011), a remoção de estéril é sempre requerida antes do 

início da extração do minério. Para manuseio desse material existem três 

considerações importantes entre minério e estéril: 

1. Estéril não é beneficiado, e não gera receita; 

2. A tonelagem estéril quase invariavelmente excede a tonelagem de minério no 

open pit mining; 
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3. As características das rochas estéreis quase sempre são diferentes das 

rochas de minério. 

 

Os custos no manuseio de estéril devem ser o mínimo possível. Logo, 

normalmente o estéril é detonado em fragmentos mais grosseiros do que o minério 

e, em alguns casos, são utilizados portes maiores de equipamentos de 

carregamento e transporte. 

Dois sequenciamentos são ilustrados nas Figuras 2.9 e 2.10. O primeiro é 

fácil de alcançar, propicia ótimo acesso de mina e baixa complexidade. Contudo, a 

relação estéril/minério (REM) é muito alta nos anos iniciais da lavra e diminui ao 

longo do tempo. Nessa sequência, grande parte do custo de estéril é incorporada na 

parte inicial da vida da mina e a liberação de minério é atrasada. Essa sequência 

leva a um VPL ruim e, por essa razão, normalmente é referida como pior caso de 

sequenciamento do estéril.  

 

 

Figura 2.9 - Pior caso de sequenciamento de mina. Fonte: Darling (2011). 

 

Na Figura 2.10 é mostrado o sequenciamento de mina em quatro pushback. 

Na lavra de cada pushback é feita a retirada de estéril (decapeamento), liberando 

minério para a continuidade das operações do pushback subsequente. A REM 

começa baixa e termina alta. Essa sequência é mais complicada que a primeira, 

mas produz elevado VPL (DARLING, 2011). 

A sequência ilustrada na Figura 2.10 é similar ao melhor sequenciamento. 

Esse possui vários pushbacks e elevado VPL. O "trade off" é praticado. Para 

múltiplos pushbacks simultâneos leva a vários bancos em operação, os quais podem 

propiciar também custos excessivos para manter várias praças em operação. 

Avanços verticais são difíceis ou impossíveis de serem alcançados, isso porque 

1 

2 

3 

4 
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estão associados a problemas operacionais com movimentação de equipamento em 

várias áreas de trabalho, falta de largura adequada e custos extras de reconstrução 

de rampas. Contudo, o sequenciamento ótimo está compreendido entre os dois 

casos extremos. 

 

 

Figura 2.10 - Sequenciamento de lavra feito em 4 pushbacks. Fonte: Darling (2011). 

 

2.3.2.2 Rebaixamento do nível d'água na região da cava 

 

De acordo com Alonso (2007), os aquíferos costumam ser divididos em dois 

tipos: livres (também denominados freáticos) e artesianos. Os aquíferos livres são 

aqueles em que a água assume uma pressão igual a atmosférica, por sua vez, os 

aquíferos confinados (artesianos) apresentam a água submetida a uma pressão 

superior a atmosférica. Algumas situações específicas podem ocorrer nos aquíferos 

livres, uma delas é o chamado aquífero suspenso, também conhecido por nível 

freático suspenso, que ocorre quando a água está em uma espécie de concha 

formado por uma camada de solo impermeável, situada acima do nível freático da 

região.  

Segundo Bertachini e Almeida (2007), grande parte dos depósitos minerais 

está situada abaixo da superfície piezométrica dos aquíferos, ou seja, é parte ou 

está associado a um reservatório subterrâneo. Dependendo das condições de 

armazenamento e circulação das águas subterrâneas do aquífero, a água pode vir a 

ser mais uma dificuldade para as operações de lavra. Algumas minas chegam a 

bombear volumes enormes de água subterrânea, da ordem de uma ou mais 

centenas de milhões de metros cúbicos por ano e o rebaixamento do nível d'água 

chega alcançar algumas centenas de metros. 

1 

2 

3 
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O rebaixamento do nível d'água em mineração é bem mais complexo que em 

obras civis, já que a atividade tem seu início antes mesmo da mina atingir o nível 

d'água do aquífero. Do ponto de vista operacional, o desaguamento é encerrado ao 

término da atividade de lavra, a qual pode durar de algumas décadas. Entretanto, o 

rebaixamento do aquífero persiste enquanto o nível d'água não atinge a condição de 

equilíbrio, quando a própria cava segue realizando o rebaixamento do nível d'água 

no seu entorno. Em algumas situações, é necessária a realização de obras para 

possibilitar a recuperação do aquífero (BERTACHINI; ALMEIDA, 2007). 

Para iniciar o rebaixamento do lençol freático ou aquífero, no caso de Minas 

Gerais, é preciso adquirir Outorga e Licenciamento do Nível D'água perante o IGAM 

(Instituto Mineiro de Gestão das Águas). Para tal é preciso elaborar o "Relatório de 

Controle Ambiental e o Programa de Controle Ambiental do Rebaixamento do Nível 

D'água". De acordo com Bertachini e Almeida (2007) alguns passos são necessários 

para o conhecimento das variáveis hidrogeológicas: 1) modelo geológico; 2) 

hidrometeorologia; 3) inventário de pontos de d'água; 4) programa de 

monitoramento. 

O modelo geológico precisa ser construído com geologia bem detalhada em 

escala de 1:500 a 1:2000 com seções geológicas verticais e horizontais. Entretanto, 

o entorno da cava pode ser menos detalhado, dispondo-se apenas de mapas 

geológicos regionais em escalas entre 1:25.000 e 1:250.000, mas o ideal seria 

mapas na escala entre 1:5.000 e 1:10.000. Como são executadas sondagens para 

gerar informação para avaliação de recursos e reservas é praxe usar esses furos 

como piezômetros, para gerar um banco de dados hidrogeológicos a baixo custo. 

A hidrometeorologia compila os dados meteorológicos principalmente 

pluviometria, evaporação e temperatura do ar, bem como os dados pluviométricos 

regionais que são de fundamental importância na definição do modelo 

hidrogeológico preliminar. Entretanto, para a definição do modelo hidrogeológico da 

mina é necessário que se disponha ao menos de dados locais de pluviometria e 

hidrologia. 

O inventário de pontos de d'água é, sem dúvida a mais importante atividade a 

ser desenvolvida em um estudo hidrogeológico voltado para o rebaixamento do nível 

d'água. Trata-se de uma atividade que consiste no inventário sistemático de todas as 

surgências de água subterrânea contidas nas sub-bacias do entorno do 

empreendimento. A forma correta de executar o inventário é percorrer toda a área 
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do entorno e cadastrar todas as surgências de água subterrânea, sumidouros, 

lagoas naturais, barramentos existentes, poços tubulares, poços escavados, poços 

de monitoramento, piezômetros, drenos de estabilidade de taludes, etc. Uma 

questão que merece relevância é que as águas subterrâneas ocorrem ao longo das 

drenagens, no entanto, em determinadas situações elas podem se infiltrar 

novamente no terreno ou mesmo serem captadas. Dessa forma, todas as drenagens 

do entorno da água de interesse, secas ou não, devem ser percorridas, inclusive 

aquelas de difícil acesso. Ao final da fase de inventário devem ser selecionados 

poços tubulares e piezômetros para a execução de ensaios de bombeamento e 

ensaios de infiltração.  

Depois do programa de monitoramento, terminada a fase de inventário dos 

pontos d'água, o passo seguinte é o projeto, implantação e operação de uma rede 

de monitoramento a qual deve conter minimamente os seguintes instrumentos: 

piezômetros e indicadores de nível d'água; vertedouros para medição do 

escoamento básico, nas surgências e rede de drenagem do entorno da área, 

constituindo micro-bacias uniformes do ponto de vista hidrogeológico; construção e 

operação de poço tubular ou outra estrutura de drenagem para realização de ensaio 

de bombeamento de longa duração, quando necessário; determinação de pontos e 

parâmetros para monitoramento hidroquímico e qualidade das águas; pluviômetro ou 

estação meteorológica quando necessária. Além dos instrumentos a serem 

instalados no empreendimento e entorno devem ser monitorados outros 

instrumentos, tais como: 

 Poços tubulares e escavados em operação ou não pertencentes ao 

empreendimento ou a terceiros, volumes explotados e níveis; 

 Drenos de estabilidade dos taludes, vazões; 

 Drenagem de fundo de pilhas de estéreis; 

 Captações de água subterrânea e de água superficial; 

 Descargas e níveis de barragens e lagos naturais; 

 Umidade do minério retirado da mina; 

 Volumes de água retirados da mina, tanto as águas subterrâneas 

drenadas pela própria cava, quanto as águas de drenagem pluvial; 

 Demais pontos relevantes. 
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Os critérios para a definição da área de abrangência da Rede de 

Monitoramento não podem ser estritamente técnicos, também deve ser 

socioculturais. Devem ser monitorados também aqueles pontos d'água que pessoas 

leigas possam julgar possíveis de serem impactados pelo rebaixamento do nível 

d'água.  

A implantação da rede de monitoramento deve preceder ao máximo a 

atividade de rebaixamento do nível d'água, acumulando o máximo possível de dados 

anteriores ao desaguamento. Nos novos empreendimentos de mineração o 

monitoramento tem seu início antes mesmo da abertura da mina. 

Para elaboração do modelo hidrogeológico é preciso que as etapas 

anteriormente descritas estejam finalizadas. O modelo deve definir as unidades 

hidrogeológicas com sua geometria, parâmetros hidrodinâmicos, parâmetros 

hidroquímicos, potenciometria e condições de circulação e armazenamento da água 

subterrânea. 

As unidades hidrogeológicas devem ser muito bem definidas no que tange ao 

seu comportamento, isto é, quanto a serem aquíferos, aquicludes, aquitardos ou 

aquifugos. As condições e as áreas de recarga e descarga locais são também de 

fundamental importância, bem como o tempo de residência da água no aquífero. Os 

aquicludes e demais barreiras hidráulicas não podem ser inferidos, mas sim 

comprovados através de piezômetros e demais formas de investigação. Segundo 

Alonso (2007), o conhecimento do tipo de aquífero é importante, pois, no caso do 

aquífero livre empoleirado, o fluxo de água se dá no sentido da gravidade e nos 

aquíferos confinados, esse fluxo ocorre de baixo para cima. 

O modelo hidrogeológico deve fornecer as condições de contorno para a 

modelagem numérica do aquífero, a qual é fundamental na elaboração do projeto 

de rebaixamento e na predição dos possíveis impactos sobre os recursos 

hídricos. Todas as descargas de água subterrânea devem ser explicadas pelo 

modelo hidrogeológico e caso necessário o monitoramento das drenagens deve 

ser readequado para expressar as descargas das unidades hidrogeológicas 

presentes. 

O projeto de rebaixamento do nível d'água é, geralmente, realizado para 

cavas a céu aberto de médioa grande porte. Tais projetos necessitam da construção 

de estruturas de drenagem específicas. Para minerações de menor porte, tanto a 

céu aberto como subterrâneas o desaguamento é realizado pela própria 
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escavação, onde a própria mina atua como estrutura de drenagem. A água é 

retirada por gravidade ou mediante bombeamento do tanque de armazenamento 

temporário (sump) para fora da cava. 

A primeira etapa de um projeto de rebaixamento do nível d'água é a análise 

do sequenciamento de lavra, que apresenta a evolução da escavação passo a 

passo ao longo do tempo. Essa análise irá definir como deve ser a evolução do 

rebaixamento do nível d'água. Nesse contexto, o método de lavra também é muito 

importante, pois determina como devem ficar as condições de operação da mina, a 

segurança, a insalubridade e os equipamentos de mineração. 

Dependendo do tipo de minério, dos equipamentos de mineração e do 

processo de beneficiamento, o que se deseja não é apenas o rebaixamento do nível 

d'água, mas também que a umidade do minério esteja adequada aos equipamentos 

e processos empregados. 

Para Bertachini e Almeida (2007), a cronologia da lavra e a natureza do 

desaguamento desejado são os fatores que determinam o rebaixamento a ser 

realizado. Nas minas de médio e grande porte, deve-se trabalhar sempre com o 

princípio do pré-rebaixamento, ou seja, quando a mina vai abrir um novo banco ou 

galeria em profundidade, o maciço deve estar adequadamente drenado. Se a 

diminuição da umidade é um fator crítico o desaguamento necessita de uma maior 

antecipação, pois a redução da umidade, quando possível, é mais lenta. 

Tanto em minas a céu aberto como em minas subterrâneas, o rebaixamento 

do nível d'água deve ser estipulado em função do avanço da mina, procurando 

manter uma determinada distância entre o nível d'água e a lavra. O ideal é que 

todas as modificações sejam realizadas antes do início do próximo período 

chuvoso, quando se processa a recarga e o ritmo do rebaixamento diminui. 

Mesmo as minas subterrâneas têm o seu "período chuvoso", alguns meses após o 

período chuvoso real, época em que o aporte de água subterrânea aumenta de 

forma significativa (BERTACHINI E ALMEIDA, 2007). 

A análise do sequenciamento de lavra engloba também a proposição de 

descomissionamento para a mina, ou seja, o que será feito com a cava de 

exaustão e entorno. Em algumas situações são necessárias modificações no 

projeto de descomissionamento para otimizar a recuperação dos aquíferos. 

A atividade de rebaixamento do nível d'água deve estar intimamente 

associada ao planejamento da lavra, adequando todas as modificações do 
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planejamento ao desaguamento. De igual maneira, o planejamento deve considerar 

sempre a evolução do rebaixamento, principalmente na definição da forma de 

avanço da lavra. 

 

2.3.2.3 Limites físicos e ambientais da lavra 

 

O limite de decreto de lavra deve respeitar a poligonal a qual foi concedida a 

autorização de lavra junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). 

Os limites ambientais constituem as restrições como APPs (Áreas de Preservação 

Permanente), patrimônios culturais, área de reserva legal, mata ciliar, entre outras. 

Considerando somente o sequenciamento de lavra, é necessário delimitar a área 

econômica de trabalho, limite geométrico, o qual consiste na cava final vigente. 

 

2.3.2.4 Limitações do beneficiamento 

 

Todas as etapas ou fases do processo de planejamento e operação de mina 

têm como objetivo principal a alimentação da planta de beneficiamento no volume ou 

massa para a qual foi projetada, com a qualidade de minério requerida no projeto.  

 

2.4 PLANEJAMENTO DE MINA 

 

Planejamento de mina é a arte e a ciência da administração de negócios 

envolvidos em exploração de recursos naturais. A força motriz dessa convergência 

foi a tecnologia de informação utilizada nas otimizações de cava e teor de corte de 

acordo com Whittle (2000 apud BAZANTE, 2004). 

Entende-se por planejamento de lavra o plano de desenvolvimento da mina 

abrangendo a previsão dos meios e a determinação dos custos essenciais a essa 

evolução. Esse planejamento é por definição dinâmica, já que à medida que a mina 

vai sendo lavrada, novas informações são disponibilizadas, as quais devem 

constantemente ser acomodadas no plano original haja vista as novas condições da 

mina. Um esquema das funções do planejamento de mina a céu aberto esta 

ilustrado na Figura 2.11. 
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Figura 2.11 - Funções do planejamento de mina. Fonte: Bazante (2004). 

 

O planejamento da lavra se apresenta, assim como um roteiro das operações 

que se desenvolverão na mina, desde sua preparação para o início da produção até 

o seu término, quando a mina estiver exaurida. Desse modo, torna-se possível, 

antecipar os meios indispensáveis para viabilizar a realização do plano e, de tal 

modo, determinar os recursos imprescindíveis para que os objetivos sejam 

satisfeitos, elaborar estratégias para lidar com as alterações do minério e manter os 

múltiplos processos, bem como alimentar a pilha de estoque e misturas específicas. 

Essas estratégias, normalmente, têm que maximizar o VPL, assegurar a qualidade 

ambiental, lavrar, processar e comercializar, mesmo sob restrições financeiras, as 

quais se constituirão em condições de contorno para o sequenciamento de lavra. 

Bazante (2004) sugeriu que o processo de planejamento de lavra deva ser 

desenvolvido segundo o enfoque de três horizontes distintos: 

 Planejamento da vida da mina: deve representar o primeiro passo do processo de 

planejamento de lavra, isso porque, por meio dele, define-se o inventário das reservas 

de minério, segundo os parâmetros econômicos assumidos; a capacidade de 

produção para a vida da mina remanescente e os requisitos de infraestrutura. Além 

disso, deve determinar os custos de capital fixos e fornecer informações para tomada 

de decisões estratégicas. 

 Planejamento de longo prazo: deve elaborar a estratégia de lavra e operação, 
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visando maximizar o retorno financeiro e a vida útil da mina e minimizar o risco para 

os investidores. 

 Planejamento de curto prazo: visa, entre os seus principais objetivos, controlar: a 

qualidade do material lavrado; os custos; a utilização de equipamentos e a 

produtividade operacional. Além disso, deve estar orientado pelos objetivos do 

planejamento de longo prazo, buscando que os objetivos traçados nesse possam 

ser traduzidos para as bases mensais, semanais e diárias. 

De acordo com Marin (2009), o plano de lavra de curto prazo, quando não é 

realizado de maneira intuitiva, é feito com base em uma produtividade média; trata-

se de uma média histórica ou estimada através de outras variáveis, por exemplo, 

distância média de transporte (DMT), velocidade média de transporte, tempo de 

carregamento, entre outras. 

As variações que ocorrem na eficiência do sistema, que resultam das 

mudanças nas condições do terreno ou nas práticas de lavra, são extremamente 

importantes. Essa relevância se caracteriza pelo fato de que o desempenho de 

alguns equipamentos é determinado pelas condições do material, do acesso, do 

tempo de carregamento e do transporte, das resistências de rolamento, inclinação 

de rampa, entre outros. A finalidade principal do plano de curto prazo é definir os 

passos intermediários para atender aos objetivos de longo prazo. Ademais, visa 

antecipar informações básicas sobre os lucros necessários para previsões de 

produções futuras e necessidade de novos equipamentos, além de procurar ajustar a 

operação de forma a atender aos requisitos estabelecidos, ou seja, contorno da cava, 

teor, relação estéril/ minério. 

Logo, de acordo com Marin (2009), um dos principais desafios para 

engenheiros de planejamento na mineração é fornecer planos de lavra que sejam 

exequíveis e que levem em conta as variabilidades operacionais da mina. Muitas 

vezes, esses critérios estabelecidos para elaborar os planos de lavra de curto prazo 

não estimam as principais variáveis do sistema, consequentemente não 

representam corretamente o ambiente de lavra. Nessa medida, não permitem 

estimar o impacto de eventuais variabilidades nos resultados da operação da mina. 

O resultado dessa situação é uma baixa confiabilidade nos planos de lavra quanto 

menor for o horizonte de tempo planejado, o que leva a tomada de decisões 

operacionais muitas vezes intuitivas que nem sempre são ótimas, podendo 

prejudicar o atendimento das metas de longo prazo definidas pelo planejamento. 
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Capítulo 3  

METODOLOGIA 
 

Este capítulo descreve a metodologia empregada neste estudo; visando o 

maior retorno financeiro possível para o empreendimento de mineração, 

principalmente, nos primeiros anos de operação de mina. O sequenciamento de 

lavra é chave para o sucesso de uma empresa mineral. Para tanto, a delineação da 

cava final envolve algumas etapas cruciais, como: modelo de blocos representativo, 

função benefício bem ajustada, teor de corte condizente com a tecnologia disponível 

e reservas minerais disponíveis. O sequenciamento de lavra necessita de alguns 

dados de entrada, tais como: topografia; modelo de blocos; premissas de produção 

desejadas; e condições de contorno. As condições de contorno consideradas no 

estudo foram: 

 A busca pela estabilidade no teor médio de alimentação;  

 A busca pela estabilidade na REM; 

 O controle de avanço vertical considerando o nível do lençol freático; 

 O limite ambiental de aprofundamento de cava; 

 O limite de arrendamento. 

 

O desenvolvimento desse trabalho seguiu a metodologia proposta por 

Osanloo et al. (2008) e Dagdelen (2001). Segundo Osanloo et al. (2008) o 

procedimento de sequenciamento de lavra começa com a determinação da 

capacidade de produção, embasado na capacidade operacional de mina, nas 

estimativas de custos operacionais e nos preços das commodities. Em seguida, 

utilizando o modelo de blocos e avaliando o valor econômico de cada bloco, é feita 

uma análise por um algoritmo, para verificar se os blocos positivos justificam 

economicamente a sua própria extração bem como a de blocos de estéril 

sobrejacentes que estejam em sua ordem de precedência. Essa análise baseia-se 

no teor de corte limite, que verifica se o lucro não descontado, obtido a partir de um 

determinado bloco de minério, pode pagar o custo não descontado da retirada dos 

blocos de estéril. A cava final é, então, determinada usando um algoritmo de 

otimização com o objetivo de maximizar o fluxo de caixa não descontado. Dentro da 
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cava final, são projetadas fases para que a reserva seja dividida em múltiplas cavas 

aninhadas. Esse artifício é uma parametrização de fatores de receita ou custo e gera 

cavas menores, por exemplo, a partir de menor valor de receita por tonelada de 

minério, e passam para cavas maiores, com maior valor de receita por tonelada de 

minério. Posteriormente passa-se a impor condicionantes operacionais para gerar os 

chamados avanços operacionais ou também conhecidos como pushbacks, os quais 

são fases de avanço de lavra dentro da cava final e servem de guia durante a 

programação anual do planejamento de produção. Antes de determinar o 

sequenciamento de extração, o teor de corte deve ser definido para discriminar o 

que é minério do que é estéril para posteriormente, elaborar os planos de produção. 

Segundo Dagdelen (2001), há muitos pacotes de programas sofisticados na 

indústria de mineração para delinear a cava final, fazer análises, desenhar os 

pushbacks e determinar os planos anuais de lavra. No entanto, salienta-se que 

todas essas etapas não podem ser otimizadas por um único programa devido à 

grande mudança de escala matemática. A abordagem mais comum para esse 

problema consiste em dividí-lo em sub-problemas semelhantes aos mostrados na 

Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1- Etapas do sequenciamento de lavra. Fonte: Adaptado de Dagdelen (2001). 
 

O ponto primordial para desenvolver a metodologia foi determinar e elencar 

as condições de contorno mais relevantes e mensurar a influência no resultado do 

projeto pelo VPL. A estrutura da metodologia proposta nesse trabalho pode ser vista 

na Figura 3.2, iniciou-se com a determinação do modelo de blocos de entrada. Em 

seguida, passou-se para a delineação da cava final e na etapa subsequente, 
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projetou-se os pushbacks, primeiramente com a manutenção dos parâmetros de 

entrada do software de sequenciamento, avaliou-se o VPL considerando apenas a 

massa anual (toneladas) de alimentação da usina de tratamento de minérios. Em 

seguida, simularam-se os cenários impondo a condição de contorno teor do minério 

e REM individualmente e, posteriormente, teor e REM simultaneamente. Depois, 

repetiu-se o processo alterando o número de pushbacks, iniciando da etapa de 

projeção dos pushbacks. Os novos cenários de sequenciamento foram simulados a 

partir das seguintes quantidades de pushbacks: 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25 e 

100. Para cada cenário referido foi feita a avaliação e a comparação do VPL. 

 

 
Figura 3.2 - Metodologia adotada neste trabalho. Fonte: próprio autor. 
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Em seguida, foi adicionada a condição de contorno nível de lençol freático 

(hidrogeologia), estabeleceu-se uma nova cava final, visto que o nível de d’água 

estava muito superior ao fundo da cava final original. Sendo assim, a metodologia 

para essa condição de contorno reiniciou-se na etapa de delineação da cava final. 

Finalmente, os cenários foram comparados não somente a nível de VPL, mas 

também foram considerados os teores e REM dos 10 primeiros anos do 

sequenciamento de lavra. 

Por intermédio da aplicação da metodologia a um estudo de caso, os 

resultados obtidos foram analisados através de planilhas e imagens que 

demonstram os impactos das condições contorno no VPL do projeto. Foram 

utilizados dois programas para elaboração deste trabalho, ambos aplicados no 

planejamento de longo, médio e curto prazo. Sendo um deles mais indicado, para 

gerar a otimização de cava final bem como o sequenciamento de lavra. 

 

3.1 ESTUDO DE CASO 

 

Para exemplificar a metodologia, realizou-se um estudo de caso em um 

depósito de fosfato pertencente à empresa Vale Fertilizantes, localizado na região 

sudeste do Brasil, estado de Minas Gerais, cidade de Araxá. O depósito de fosfato 

pertence ao Complexo Carbonatítico do Barreiro, e segundo Bunge (2006), o 

intemperismo sofrido por esse complexo provocou a formação da maior jazida de 

nióbio do mundo, além de ocorrer uma importante jazida de fosfato, no caso o depósito 

em questão. A mina denominada F4 foi desenvolvida para alimentar a usina II do 

Complexo Minero-Químico de Araxá tendo capacidade de processar em torno de 3,2 

milhões de tonelada ano. 

 

3.1.1 Topografia e limite de arrendamento 

 

Foi feita uma reconstituição da topografia original da região em torno do limite 

de arrendamento concedido à Vale Fertilizantes com base em levantamentos da 

época e em aerofotografias digitalizadas. Nessa reconstituição, foi considerado o 

planejamento de cava futura fornecido pela empresa contígua que gerou um limite 

                                                      
 A empresa Bunge Fertilizantes foi adquirida pela Vale em 2010 e passou a denominar-se Vale Fertilizantes. 
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de arrendamento. O limite de arrendamento, mostrado na Figura 3.3, é um limite 

físico, além do qual a cava final e, consequentemente, as operações mineiras não 

podem ultrapassar em qualquer cenário de lavra. 

 

 

Figura 3.3 - Limite de arrendamento e topografia primitiva da mina F4. Fonte: próprio autor. 

 

3.1.2 Modelo de blocos 

 

A forma mais usual e que tradicionalmente vem sendo utilizada na mineração 

para representar a estimativa do depósito a partir dos dados da exploração 

geológica é a construção de um modelo de blocos. Geralmente, antes da geração 

desse, define-se um protótipo, ou seja, uma caixa vazia com os limites das 

coordenadas em x, y e z do volume que se deseja pesquisar. Na avaliação de 

recurso, o protótipo é preenchido com os blocos nas dimensões requeridas. De 

acordo com o relatório Bunge (2011), os blocos possuem dimensões de 25x25x10 m 

(25 metros na direção x, 25 metros na direção y e 10 metros na direção z).  

As informações que cada bloco vai receber dependem das variáveis que 

foram consideradas importantes para avaliação do depósito. Nesse estudo de caso, 

a análise e combinação dessas informações gerou 6 tipologias, sendo elas: 

 Tipo 1: tipologia indefinida,  
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 Tipo 2: minério oxidado,  

 Tipo 3: minério cimentado,  

 Tipo 4: minério sílico-carbonatado friável,  

 Tipo 5: minério sílico-carbonatado rocha e  

 Tipo 6: estéril.  

A distribuição das tipologias está apresentada na legenda mod2010 em uma 

seção vertical do modelo mostrada na Figura 3.4. O minério é constituído pelo 

agrupamento dos Tipos 2 e 3 e o estéril pelas demais tipologias. 

 

 

Figura 3.4 - Seção vertical do modelo de recursos dividido em 6 tipologias cortado pela superfície 
topográfica. Fonte: próprio autor. 

 

3.1.3 Hidrogeologia da região da Mina F4 

 

De acordo com o relatório interno (BUNGE, 2009b), o estudo hidrogeológico 

visa dimensionar o rebaixamento do nível d'água subterrânea e definir os possíveis 

impactos decorrentes desta atividade na região da Mina F4. A base desse estudo 

contempla o cadastramento dos pontos d'água (surgências de água, poços e 

piezômetros) existentes no Complexo Carbonatítico do Barreiro e entorno, para 

definição de um Modelo Hidrogeológico Conceitual e a elaboração de um projeto de 

Rede de Monitoramento dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Estes 
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estudos deram subsídio para o projeto e a execução da Pesquisa Hidrogeológica, 

através do bombeamento de 3 poços pilotos na região da mina, cujos dados formam 

fundamentais para elaboração do Modelo Numérico de Fluxo de Água Subterrânea e 

a calibração em regime transitório. A calibração foi feita entre julho de 2007 e 

setembro de 2009. A partir da calibração foram realizadas simulações futuras do 

rebaixamento do nível d'água, durante a operação da mina, com intuito de 

dimensionar o sistema de rebaixamento e avaliar os possíveis impactos aos 

recursos hídricos subterrâneos.  

 

3.1.3.1 Hidrografia e pluviometria 

 

Com relação à hidrografia, a área de estudo está inserida na Bacia do Rio 

Paranaíba, sendo que a rede de drenagem superficial da área do Complexo 

Carbonatítico do Barreiro é composta pelos Córrego do Sal e seus tributários, 

(Cascatinha, dos Borges Baritina, Triffon, e da Mata), córregos Capivarinha, da 

Bocaina, Feio, Santa Rita, Mourão Rachado, Pirapetinga e Santa Luzia. A rede 

hidrográfica local esta apresentada na Figura 7.1 do Anexo 1. 

As sub-bacias apresentadas anteriormente deságuam no Rio Quebra Anzol, 

afluente da margem direita do Rio Araguari. Estes cursos d'água estão inseridos no 

Complexo Carbonatítico do Barreiro e sob influência direta das operações minero 

industriais realizadas pela Bunge Fertilizantes e empresa contígua.  

Para avaliar a pluviometria a área em estudo possui dois pluviômetros 

instalados, sendo um de propriedade da Bunge Fertilizantes e outro da empresa ao 

lado. O pluviômetro da empresa contígua apresenta registros a partir de janeiro de 

1979 e está demonstrada na Tabela 7.1 do Anexo 1. De acordo com esta estação a 

região de Araxá possui um regime pluviométrico tipicamente tropical, uma vez que 

ocorre grande concentração pluviométrica no verão. O período chuvoso é 

caracterizado de outubro a março, e representa em média 85% da chuva anual, 

sendo que o trimestre mais chuvoso corresponde aos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro. Os meses de abril a setembro apresentam em média apenas 15% da 

precipitação anual. 

Considerando o ano hidrológico de outubro a setembro, a pluviometria média 

anual para o período monitorado, de janeiro de 1979 a setembro de 2008 é de 

1.706,5 mm. O maior valor anual registrado foi de 2.383,7 mm no ano hidrológico de 
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1982/1983, enquanto o menor registro anual corresponde ao ano 1985/1986, com 

1.283,1 mm. Considerando somente o período chuvoso (outubro a março) obteve-se 

uma média de 1.442,2 mm para o período monitorado. A distribuição pluviométrica 

anual pode ser visualizada na Figura 7.2 do Anexo 1.  

 

3.1.3.2 Poços Tubulares, piezômetros e INA's 

 

Dentro da área arrendada foram cedidos 7 poços tubulares de abastecimento 

de água a Bunge Fertilizantes. Os poços formam construídos a partir de 1998 e 

apenas um poço, denominado PAP07, estava ativo com vazão outorgada pelo IGAM 

de 120 m3 /h e cota de elevação de 1.116,1 metros.  

A empresa contígua possui mais 15 poços tubulares, sendo 12 em operação. 

Estes foram construídos a partir de 1995.  A Bunge mantém em operação um poço 

tubular profundo para abastecimento de água potável para a população do Bairro 

Paulista e escritório da mina, na área da Mina do Barreiro. Este poço foi construído 

em 2003 e possui uma vazão outorgada de 15 m3 /h por um período de 8 horas por 

dia. A CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), 

proprietária da área do Grande Hotel e mineradoras, detém alguns poços tubulares 

de bombeamento destinados ao abastecimento do Grande Hotel e para o 

envasamento de água mineral. Os poços são denominados poços Beja de 1 a 4 e o 

poço Beja 5, situado fora da intrusão alcalina. 

O controle do nível freático é feito por piezômetros, INA's (índice de nível 

d'água) e poços de monitoramento. As empresas mineradoras possuem um grande 

número de poços de monitoramento na área do Complexo Carbonatítico, sendo que 

a maior concentração está na região do Grande Hotel. O monitoramento destes 

poços é realizado desde 1981. A evolução da cota do nível d'água ao longo dos 

anos de monitoramento pode ser observada na Figura 7.3 do Anexo 1. 

 

3.1.3.3 Águas superficiais e inventário de surgências 

 

As empresas mineradoras iniciaram a partir de 2007 o processo de 

monitoramento do nível d'água subterrânea. Neste trabalho foi projetada uma rede 

de monitoramento no entorno da futura Mina do F4 e demais pontos no complexo do 
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Barreiro. Foram instalados 9 poços de monitoramento pela empresa contígua e 11 

poços pela Bunge Fertilizantes, além de 12 INA's e 3 piezômetros.  

O monitoramento de vazões superficiais é realizado no Complexo 

Cabonatítico e arredores pelas empresas mineradoras desde 2006. Foram 

instalados 23 instrumentos de aferiação. Os dados obtidos indicam que as bacias 

apresentam regime hídrico variável, com picos de vazão concentrados no período 

chuvoso, associados ao escoamento superficial. No período seco as vazões 

decrescem consideravelmente sendo mantidas pelo escoamento subterrâneo. As 

principais descargas associadas ao Complexo do Barreiro ocorrem na Mina do 

Barreiro e na região do Grande Hotel, com vazões em torno de 1250 m3 /h.  

O primeiro inventário de surgências foi realizado em 2005 pela empresa 

contígua. Foram inventariadas surgências nos Córregos da Bocaina, da Mata, Feio, 

Mourão Rachado, Santa Luzia e Pirapetinga. O trabalho seguinte de inventário dos 

pontos d'água realizado no entorno da Mina do Barreiro abrangeu as seguintes sub-

bacias: Córregos Baritina, Capivarinha, Cascatinha, da Bocaina, dos Borges, do Sal, 

Feio, Santa Rita e Triffon. 

 

3.1.3.4 Unidades Aquíferas 

 

Com relação a unidades aquíferas a área em apreço apresenta dois grandes 

domínios hidrogeológicos, representados pelos Sistemas Aquíferos: Complexo 

Carbonatítico do Barreiro e os Terrenos Cristalinos. Estes sistemas são 

representados, respectivamente, pela intrusão alcalina e pelos xistos do Grupo 

Araxá. 

O domínio hidrogeológico do Complexo Carbonatítico do Barreiro constitui 

uma estrutura circular com diâmetro em torno de seis quilômetros. Este domínio 

abrange as rochas alcalinas propriamente ditas e os quartzitos e xistos fenitizados, 

do denominado "Anel de Quartzito". Na área adjacente ao complexo, os Terrenos 

Cristalinos, apresentam zonas aquíferas restritas, o que faz este sistema atue como 

uma estrutura de confinamento ou semi-confinamento lateral do Complexo 

Carbonatítico. 

No domínio do Complexo Carbonatítico são identificados dois tipos de 

aquíferos: o aquífero intergranular representado pelo manto de alteração, e o 

aquífero fraturado, constituído pelas rochas alcalinas e do anel quartzito. 
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No aquífero fraturado a circulação das águas subterrâneas ocorre através das 

descontinuidades geradas por falha e fraturas, ou mesmo até em zonas de 

dissolução. No domínio das rochas alcalinas o conhecimento é ainda pequeno, dado 

que a maioria das sondagens é interrompida logo ao encontrar a rocha fresca. A 

análise dos testemunhos de sondagem das rochas carbonatíticas evidencia um 

menor grau de fraturamento quando comparado com os quartzitos encaixantes. 

A tendência geral dos aquíferos fraturados é se comportar como semi-

confinados ou confinados, tendo em vista estarem recobertos pelo manto de 

alteração. As estruturas aquíferas (fraturas e falhas) estão bem definidas nas rochas 

encaixantes, na forma de lineamentos radiais e concêntricos, com relação ao domo 

alcalino-carbonatítico. 

No domínio do Complexo Carbonatítico o reconhecimento dos lineamentos é 

encoberto, dado a elevada espessura do manto de alteração. É possível inferir 

alguns lineamentos de acordo com a rede hidrográfica na Figura 7.1 do Anexo 1, no 

interior do complexo: parte do curso dos córregos Baritina e da Mata estão 

condicionados por expressivos lineamentos N20W; e o Córrego da Cascatinha 

aparenta também estar condicionado por lineamentos de direção NW, enquanto que 

nas bordas do anel de quartzitos se notem lineamentos radiais. 

Como não existem poços tubulares penetrantes no domínio das rochas 

alcalinas fraturadas torna-se difícil estimar a condutividade hidráulica das mesmas. 

Entretanto, o intenso processo de intemperismo deve estar associado a 

descontinuidades da rocha sã, quer sejam falhas e fraturas ou mesmo estruturas 

cársticas. 

Os lineamentos radiais são mais evidentes nas bordas do anel de quartzitos, 

podendo estar associados às surgências de água subterrânea que ocorrem nas 

cabeceiras das drenagens externas ao complexo. Tais surgências são de pequena 

magnitude refletindo condições locais de circulação. A produtividade do aquífero 

fraturado pode ser considerada boa nos quartzitos. Quatro poços construídos nessa 

litologia tem vazões superiores a 10  m3 /h, chegando a 40 m3 /h. 

O aquífero fraturado é muito pouco conhecido no tocante as suas 

características hidráulicas. Entretanto, a massa de intemperismo gerado indica que 

foram necessárias descontinuidades com elevados valores de condutividade 

hidráulica. Parte do curso dos córregos Baritina e da mata estão condicionados por 

expressivos lineamentos N20W; o Córrego da Cascatinha aparenta também estar 
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condicionado por lineamento. As águas destes aquífero, na zona de descarga, são 

bicarbonatadas sódicas, salinizadas, com concentração de sulfato da ordem de 300 

mg/L e baixa concentração bário. As características hidroquímicas fora da zona de 

descargas não são conhecidas.  

O aquífero intergranular é o que apresenta maior área de ocorrência, além de 

uma grande espessura, sendo que já foi encontrada espessura superior a 290 

metros na região da Barragem B4. A localização da B4 pode ser vista na Figura 1 do 

Anexo 1. Estudos anteriores indicam valores de condutividade hidráulica entre 10-3 e 

10-6 cm/s, com elevada capacidade de armazenamento de água subterrânea. 

Recentemente foram executados ensaios de bombeamento na região da Mina F4, 

estes ensaios indicam uma grande heterogeneidade neste aquífero, sendo 

encontrados valores de transmissividade entre 2 e 110 m2/dia. As águas 

subterrâneas são bicarbonatadas calcitas e calco-magnesianas, com pH neutro a 

levemente acido e salinidade baixa e, podem apresentar concentrações naturais de 

bário de até 5 mg/L. A elevada espessura e a boa capacidade de armazenamento 

deste aquífero o caracterizam como o de maior importância na região, com uma 

considerável reserva hidrogeológica. 

O domínio hidrogeológico do Complexo Carbonatítico apresenta divisor de 

água subterrânea congruente com o anel de quartzitos, com o fluxo convergente 

para o setor NW, onde se encontra a Estância Hidromineral do Barreiro, que é o 

ponto de menor elevação topográfica deste domínio (955 metros).  Parte do fluxo de 

água subterrânea, na borda externa do anel de quartzitos, ocorre de forma 

centrífuga ao complexo. 

A principal zona de descarga deste sistema é a região do Barreiro de Araxá, 

dada a menor carga hidráulica no local. Dados de isótopos ambientais indicam que 

as fontes mesotermais do Barreiro sejam provenientes de restituições de circulação 

profunda no aquífero fraturado, com idade estimada em 360 anos. 

No interior do Complexo Carbonatítico, ao longo da rede de drenagem, são 

caracterizadas alternâncias entre zonas de recarga e descarga, indicando uma forte 

anisotropia vertical do aquífero granular e a interconexão com o meio fraturado. 

Os Terrenos Cristalinos comportam como um sistema aquífero a dupla 

porosidade: "porosidade e interstícios" ou intergranular no manto de alteração e 

"porosidade de fissuras" na rocha sã, com predomínio da circulação das águas 

subterrâneas até a faixa de uma centena de metros. 
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Águas consideradas radioativas são encontradas nos dois domínios 

hidrogeológicos, independentes de estarem no meio granular ou poroso. Além da 

radioatividade, os Terrenos Cristalinos próximos ao Complexo Carbonatítico 

apresentam certas particularidades, no tocante ao pH, presença de bário, etc., 

devido a possíveis interconexões entre os sistemas de aquífero ou mesmo pelo 

metamorfismo gerado pela intrusão alcalina. 

 

3.1.3.5 Condições de fluxo, recarga e descarga dos aquíferos  

 

Na porção interior do complexo os fluxos convergem para NW, para a região 

do Barreiro de Araxá, que é ponto em que o Complexo Carbonatítico tem a menor 

elevação topográfica (955 metros). A borda sul do complexo representa a área com 

nível d'água mais elevado. A região oeste representa uma zona de nível d'água 

elevado. Estas zonas com maior carga hidráulica constituem os divisores de água 

subterrânea. 

As águas do aqüífero intergranular afloram na rede de drenagem próxima ao 

Barreiro, principalmente nos Córregos Baritina e da Mata. As águas de circulação 

profunda, do aquífero fraturado, afloram no anel de quartzito no Barreiro Araxá. Os 

terrenos cristalinos, que circundam o complexo, são aquíferos de menor 

condutividade hidráulica e atuam como uma estrutura de confinamento ou semi-

confinamento lateral do complexo. 

Nos terrenos cristalinos, na área adjacente ao anel de quartzitos, o fluxo de 

água subterrânea ocorre de forma centrífuga ao complexo, devido ao fato da rede de 

drenagem estar encaixada em lineamentos radiais ao complexo. No domínio do 

Complexo Carbonatítico, o fluxo centrífugo ocorre apenas na borda externa do anel 

de quartzitos, dando origem às surgências de pequena expressão no talvegue das 

drenagens, próximo ao contato entre o anel e os terrenos cristalinos. 

A recarga do Complexo Carbonatítico ocorre sobre o aquífero intergranular 

em praticamente todo o complexo. A rede de drenagem apresenta trechos com 

comportamento influente e trechos com comportamento efluente; uma boa mostra 

disto é o Córrego da Mata, que em sua cabeceira é efluente, em seu médio curso 

PE influente, tornando-se novamente efluente próximo ao sair da estrutura do 

complexo. O Córrego Baritina é influente em seu alto e médio curso e efluente 
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também ao sair da estrutura do complexo. O Córrego da Cascatinha está 

descaracterizado devido à ação antrópica. 

No interior do complexo existem varias barragens, que em função do nível 

d'água do entorno podem atuar como elementos drenantes ou de recarga ao 

aquífero. As Barragens E e A, implantadas pela empresa Bunge ao longo do 

Córrego Cascatinha e Baritina podem ser consideradas como elementos de recarga 

ao aquífero; além destas, as Barragens D e B5 da empresa contígua também 

indicam ter um comportamento similar. A região da Barragem B4 da empresa 

contígua pode ser considerada como uma região com alto potencial de recarga, 

dado o fato da mesma nunca ter vertido. 

 

3.1.3.6 Modelo Numérico 

 

Com base nas informações levantas e descritas anteriormente foi calibrado o 

modelo numérico de regime transitório para simulação do rebaixamento do nível 

d'água. O objetivo deste processo foi introduzir estruturas de drenagem visando 

atingir um nível d'água inferior ao das cotas do fundo da cava final, e assim 

quantificar as vazões de bombeamento e os possíveis impactos do rebaixamento. 

Este tipo de simulação é útil para dimensionar as vazões suficientes para alcançar o 

rebaixamento necessário ao avanço da mina; e assim, estimar o número de 

estruturas mínimas para realizar o rebaixamento. Segundo Bunge (2009b) foi 

simulada 3 cenários com possíveis métodos de rebaixamento. O primeiro cenário 

considerou apenas o rebaixamento do nível d'água através de poços; o segundo 

considerou o rebaixamento por poços conjugado à drenagem subterrânea através 

de canaletas, onde a água é bombeada a partir do tanque de armazenamento. O 

terceiro baseia-se no mesmo método de drenagem do anterior, entretanto, foi 

adotada uma vazão menos conservadora para os poços em bombeamento (este 

cenário não foi considerado por ser irreal, uma vez que considera condições ideais 

por um longo período de tempo). 

O primeiro cenário, de acordo os resultados dos poços de pesquisa, foi 

adotado um critério bastante conservador para definir a vazão dos novos poços 

inseridos na simulação, com valor máximo de 54 m3/h para cada poço. Tal premissa 

incidiu em um número grande de poços para atender o planejamento de lavra, sendo 

que nos primeiros anos de operação não foi alcançado um rebaixamento satisfatório 
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para a atividade de lavra. Estes resultados indicam que é praticamente inviável 

rebaixar o nível freático para atender ao avanço da lavra, exclusivamente através 

desse método. 

O segundo cenário consistiu no rebaixamento por poços utilizando as 

mesmas vazões do primeiro cenário aditado do bombeamento do fundo de cava, 

considerando o desaguamento por canaletas nos níveis mais fundos da cava, 

direcionados ao tanque de armazenamento, onde está sendo realizado o 

bombeamento. Este método é vantajoso, pois diminui consideravelmente o número 

de poços necessários, apesar de criar dificuldades operacionais nos períodos de alta 

precipitação. As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam o número de poços e suas 

respectivas vazões máximas de operação, para os 10 primeiros anos de explotação.  

 
Tabela 3.1 - Programação dos poços tubulares com as vazões máxima de operação (m3/h) - 

simulação 2008 a 2014. 

 
Fonte: BUNGE, 2009b 

 

Tabela 3.2 - Programação dos poços tubulares com as vazões máxima de operação (m3/h) - 
simulação 2014 a 2019. 

 
Fonte: BUNGE, 2009b 

 

A Figura 3.5 apresenta a previsão da localização de alguns poços previstos 

na simulação de 2008 a 2019, de acordo com as estruturas geológicas e 

sequenciamento de lavra (BUNGE, 2009b).  

As coordenadas e profundidade dos poços da simulação de 2008 a 2014 

estão descritas na Tabela 3.3. À medida que o sequenciamento de lavra foi 

executado e os dados do monitoramento das vazões dos poços em operação foram 

levantados, o modelo hidrogeológico foi atualizado. Logo, a localização e a 

quantidade dos novos poços podem ser alteradas com o tempo, conforme os 

resultados efetivos obtidos no bombeamento. 
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Figura 3.5 - Topografia original na região da Mina F4 em setembro de 2009 com a localização dos 
poços (pontos vermelhos). Fonte: Adaptado de BUNGE (2009b). 

 

Tabela 3.3 - Localização e profundidade dos poços de rebaixamento do lençol freático de 2008 a 
2014. 

Poço X Y Z Cota inicial Cota final 

PAP-07 298550 7824185 1120 0 80 

PP-01 298156 7824005 1123 0 252 

PP-02 298173 7824360 1107 0 200 

PP-03 297839 7823252 1168 0 252 

PP-04 298296.7 7824133 1100 0 170 

PP-05 298291.7 7823838 1145 0 163 

PP-06 298100.8 7823570 1134 0 137 

pp-07 298060 7824060 1110 0 150 

pp-08 298061 7823910 1090 0 150 

pp-09 297898 7823848 1150 0 150 

pp-10 298378 7823843 

Em estudo 
pp-11 298125 7823729 

pp-12 298106 7822199 

pp-13 298459 7823855 

Fonte: Adaptado de BUNGE, 2009b. 

 

3.2 DRENAGEM SUPERFICIAL LOCAL (MINA F4) 

 

No que tange a drenagem superficial local, sub bacia da área da Mina F4, de 

acordo com relatório interno (BUNGE, 2009a), o deflúvio médio mensal é composto 

pela parcela total de precipitação captada em toda a área de contribuição da bacia 

natural, onde está inserida a cava da mina, adicionado do excedente de escoamento 
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superficial proveniente da lavra da empresa contígua que aflui para a cava da Mina 

F4. Considerando a precipitação média histórica (Anexo1) mensal, é necessário um 

bombeamento de 372 m3/h de água no fundo de cava, podendo atingir a vazão de 

1.231 m3/h. No entanto, levando em conta a precipitação máxima histórica (Anexo 

1), esses valores de vazão de água podem atingir valores variando de 1.105 até 

2.532 m3/h de água, até a exaustão da mina. Para evitar situações de vazão muito 

elevada, foi proposta uma canaleta periférica de drenagem localizada no entorno do 

último contorno da cava, como objetivo de captação do excedente de água 

proveniente da parcela da área de drenagem natural, reduzindo os volumes a serem 

bombeados no tanque de armazenamento de águas de drenagem no fundo de cava. 

Levando em conta as informações mencionadas anteriormente, sobre 

drenagem superficial e hidrogeologia, o fundo de cava deve ser dimensionado para 

armazenar o volume de água proveniente das canaletas do rebaixamento por poços 

e da drenagem superficial. 

 

3.3 CAVA FINAL E SEQUENCIAMENTO DE LAVRA 

 

Outra questão importante levada em consideração no estudo foi o limite 

ambiental de aprofundamento da cava. A mina do F4 está inserida ao lado da 

Estância Hidromineral do Barreiro, que possui abastecimento de águas provenientes 

de fontes hidrotermais. Logo, o nível do fundo da cava final não pode ultrapassar a 

cota 980, pois o rebaixamento do lençol freático abaixo dessa cota pode influenciar 

na vazão das fontes Beja de 1 a 4. 

Enfim, com base nos dados listados anteriormente e na função benefício, 

disponibilizados pela empresa, deu-se início ao sequenciamento de lavra. A primeira 

etapa consiste em importar o modelo de blocos e selecionar as variáveis de 

trabalho, no caso, o teor de P2O5ap (teor de fosfato apatítico) e as tipologias da área 

de interesse. Na etapa subsequente, o modelo econômico foi gerado, o qual 

consiste no modelo de blocos de teores complementados com informações sobre o 

valor econômico para cada bloco do depósito. O modelo econômico foi definido 

através da fixação de parâmetros de preços e custos levando em conta os 

parâmetros geometalúrgicos para definir o desempenho da planta. Uma vez 

valorizados economicamente os blocos, esse modelo torna-se a principal informação 

utilizada para elaborar a cava final e o sequenciamento de lavra. 
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Dentro do limite da cava final, é preciso sequenciar as cavas de acordo com a 

demanda de minério anual e equilibrando orçamento disponível. Essa etapa é a 

mais importante do planejamento de lavra, pois é preciso otimizar o VPL para cada 

cenário desejado. Adicionalmente, é preciso gerenciar as condições de contorno, 

como: teor médio do minério condizente com a tecnologia disponível na usina de 

beneficiamento; quantidade de estéril a ser retirada por ano; e nível de lençol 

freático nas áreas propostas para serem lavradas nos anos subsequentes. Uma 

forma de controlar essas variáveis do sequenciamento de lavra é ajustar os 

pushbacks de acordo com a variação dessas condicionantes. Após o ajuste dos 

pushbacks é possível programar a sequência de extração anual. Neste estudo de 

caso foram analisados os 10 primeiros anos de operação da mina, devido à 

disponibilidade de informações do modelo hidrogeológico atualizadas em 2011. 
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Capítulo 4  

ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos do sequenciamento de 

lavra levando em consideração as condições de contorno seguindo a metodologia 

definida, respeitando as peculiaridades da jazida e o programa escolhido. Para não 

expor os dados da empresa os números apresentados estão defasados e não 

representam a realidade atual. 

 
4.1 CAVA FINAL 

 
A delineação da cava final é o primeiro passo para o desdobramento de todos 

os demais cenários. O limite de cava representa uma fronteira dentro da qual a 

massa de minério e a respectiva quantidade estéril existentes podem ser lavradas 

de forma lucrativa, de acordo com os parâmetros pré-definidos. O valor econômico 

da cava final e o seu respectivo limite associado servem como balizadores para as 

etapas posteriores de sequenciamento, onde os valores encontrados na cava final 

são de 78,3 milhões de toneladas de minério fosfático com uma REM de 2,87 (t/t). 

 
4.2 SEQUENCIAMENTO DE LAVRA 

 
Após a importação de todos os dados e seguindo a metodologia sugerida, é 

possível avaliar o número de pushbacks que se deseja trabalhar. Como se trata de 

uma etapa importante no sequenciamento de lavra, a definição apropriada da 

quantidade de avanços pode ser determinante no resultado do sequenciamento. Para 

estabelecer um parâmetro comparativo, principalmente pela flexibilidade proporcionada 

ao sequenciamento de lavra, foram feitos vários cenários para descobrir o número 

ideal de pushbacks. Dessa maneira, os cenários foram simulados com as seguintes 

quantidades de pushbacks: 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25 e 100. 

 
4.2.1 Sequenciamento de lavra sem considerar as condições de contorno 

 

Antes de começar a impor as condições de contorno (teor, REM e nível de 

lençol freático) no sequenciamento de lavra, é importante avaliar o VPL do projeto 
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sem qualquer restrição para definir uma base de comparação. Logo, realizou-se um 

sequenciamento de lavra incondicional, mas considerando a necessidade de massa 

de minério para alimentar a usina. O resultado pode ser visto na Figura 4.1. Todos 

os cenários foram simulados com os mesmos parâmetros de software, sendo 

alterado apenas o número de pushbacks. Como pode ser notado, quando o número 

de pushbacks é maior ou igual a 15 e menor que 25 o VPL do sequenciamento de 

lavra atinge o patamar de US$ 690 milhões. 

 

 
Figura 4.1 - Resultado do sequenciamento sem considerar as condições de contorno. Fonte: próprio 

autor. 

 

Na Tabela 4.1 apresenta-se a variação do VPL, teor de P2O5ap e REM para o 

sequenciamento com 22 pushbacks (que forneceu o maior VPL igual a US$ 690,9 

milhões). Apesar de obter maior VPL, a variação da REM é muito grande, 

dificultando as operações mineiras no dia a dia da mina. Os teores apesar de 

variáveis, via de regra, apresentam resultados mais elevados do que a meta superior 

estabelecida de 12,5% de P2O5ap para maioria dos anos. Esse resultado do teor 

demonstra que a questão de teor de P2O5 não será um grande empecilho durante o 

sequenciamento pela disponibilidade de blocos com teores mais elevados. 
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Tabela 4.1 - Variação dos resultados de VPL, teor e REM para o sequenciamento de 22 pushbacks 
sem restrições. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap(%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 65,61 3,21 12,67 10,41 3,24 

2 89,16 3,20 12,65 0,49 0,15 

3 64,49 3,20 12,36 5,56 1,74 

4 79,23 3,20 13,22 0,50 0,16 

5 45,00 3,20 13,25 12,40 3,88 

6 77,23 3,20 14,53 0,28 0,09 

7 18,07 3,20 11,88 16,61 5,19 

8 50,07 3,20 12,78 0,59 0,18 

9 49,69 3,20 13,36 0,11 0,04 

10 6,66 3,20 11,35 19,09 5,96 

Total 545,22 32,01 12,81 66,04 2,06 
    Fonte: próprio autor. 

 

4.3 SEQUENCIAMENTO DE LAVRA CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE 

CONTORNO TEOR 

 
Normalmente, todas as usinas de tratamento, com raras exceções, 

necessitam de um teor mínimo para que as recuperações metalúrgicas e mássicas 

sejam satisfatórias. A Figura 4.2 apresenta os resultados do sequenciamento obtido 

considerando o teor médio de P2O5ap de 11,5% com variações de ± 1%. Como está 

demonstrado, a condição de contorno teor oscila bastante com o número de 

pushbacks solicitados sem estabelecer um padrão. 

Na Tabela 4.2 pode ser analisada a variação de teor, REM, e VPL para o 

sequenciamento com 22 pushbacks obtendo o maior VPL (US$ 536 milhões) com a 

condição de contorno teor. Como pode ser observado, em alguns anos, o teor ficou 

acima da meta superior de 12,5%, novamente demonstrando a presença de teores 

satisfatórios no depósito. No entanto, o que dificulta novamente esse 

sequenciamento de lavra, sem dúvida, é a grande oscilação da quantidade de estéril 

a ser retirada ao longo dos anos. Sendo assim, fica difícil justificar um orçamento de 

elevada ordem de grandeza em um ano, no ano subsequente um orçamento ínfimo 

e no ano posterior um orçamento elevado novamente, ou seja, obtém-se um fluxo de 

caixa inadequado. Existe ainda a questão operacional que deve ser considerada, 

pois torna-se impraticável a disponibilidade de equipamentos sejam próprios ou 

contratados em questão à mobilização e desmobilização de frota para atender essas 

variações. A grande quantidade de estéril a ser retirada no primeiro ano acarreta em 
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um VPL negativo nesse período, justamente no momento de começar a amortizar 

todos os investimentos já empregados. 

 

 

Figura 4.2 - Resultado do sequenciamento considerando a condição de contorno teor. Fonte: próprio 
autor. 

 
Tabela 4.2 – Variação de teor, REM e VPL para o sequenciamento de 22 pushbacks com restrição de 
teor. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap(%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 -17,77 3,20 12,50 35,59 11,12 

2 80,05 3,20 12,29 2,03 0,63 

3 54,86 3,20 12,98 11,96 3,74 

4 57,44 3,20 11,94 3,85 1,20 

5 -16,76 3,20 13,01 42,28 13,21 

6 16,23 3,20 12,37 21,21 6,63 

7 31,44 3,20 12,54 12,35 3,86 

8 41,64 3,20 12,22 2,96 0,93 

9 37,28 3,20 12,65 5,24 1,64 

10 38,61 3,20 12,52 1,18 0,37 

Total 323,01 32,00 12,50 138,64 4,33 
Fonte: próprio autor. 

 
4.4 SEQUENCIAMENTO DE LAVRA CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE 

CONTORNO REM 

 
A quantidade de estéril a ser removida, muitas vezes, pode inviabilizar um 

projeto mineiro. Minimizar e estabilizar a quantidade de estéril a ser removida ao 

longo dos anos de um projeto mineiro permite equilíbrio operacional e auxilia no 

resultado econômico da unidade.  
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O resultado do sequenciamento da condição de contorno REM está 

apresentado na Figura 4.3. Considerando o maior valor VPL (US$ 643 milhões) 

produzido pelo sequenciamento de 20 pushbacks, as variações de REM, teor e VPL 

resultantes estão apresentados na Tabela 4.3. Conforme os valores obtidos para 

esse cenário, a REM para alguns anos possui valores acima da REM média da cava 

final (2,87). Nota-se que os teores para alguns anos também estão acima do 

estabelecido como meta superior de 12,5% de P2O5ap. 

 

 
Figura 4.3- Resultado do sequenciamento considerando a condição de contorno REM. Fonte: próprio 

autor. 
 

 
Tabela 4.3 – Variação do teor, REM e VPL para o sequenciamento de 20 pushbacks com restrição de 
REM. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap(%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 61.73 3.21 12.67 11.63 3.62 

2 70.51 3.20 12.49 6.24 1.95 

3 60.61 3.20 12.54 7.98 2.49 

4 56.79 3.20 12.97 8.90 2.78 

5 51.10 3.20 12.98 8.95 2.80 

6 55.13 3.20 14.39 10.91 3.41 

7 36.26 3.20 12.28 8.83 2.76 

8 31.63 3.20 12.27 9.51 2.97 

9 36.12 3.20 13.30 9.74 3.04 

10 33.08 3.20 13.64 10.11 3.16 

Total 492.96 32.01 12.95 92.79 2.90 
Fonte: próprio autor. 
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4.5 SEQUENCIAMENTO DE LAVRA CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DE 

CONTORNO TEOR E REM 

 
Nessa etapa, foi realizado o sequenciamento de lavra considerando as 

condições de contorno teor e REM conjuntamente, é importante salientar que existe 

uma certa interdependência entre as duas variáveis. Na análise da Figura 4.4 

verifica-se que, de 12 a 20 pushbacks solicitados, o VPL do sequenciamento de 

lavra estabiliza em torno de US$ 600 milhões. O VPL do sequenciamento para a 

condição de contorno teor é aumentado e para a REM é diminuído, como pode ser 

constatado nas Figuras 4.2 e 4.3, respectivamente.  

 

 
Figura 4.4 - Resultado do sequenciamento considerando as condições de contorno teor e REM. 

Fonte: próprio autor. 

 

Na Tabela 4.4 apresenta-se o sequenciamento de lavra para 20 pushbacks, o 

qual atinge o maior VPL no sequenciamento (US$ 603 milhões), considerando as 

duas condições de contorno teor e REM. Na tentativa de estabilizar a REM em um 

valor mais próximo da REM global da cava final e o teor médio mais condizente com 

a meta de produção estabelecida, o sequenciamento teve uma retração de US$ 40 

milhões em comparação com o VPL do sequenciamento somente ao impor a 

restrição de REM. 
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Tabela 4.4 – Variações do teor, REM e VPL para o sequenciamento de 20 pushbacks com restrição 
de teor e REM. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap(%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 0,43 3,21 12,54 30,13 9,38 

2 87,83 3,20 12,53 0,49 0,15 

3 63,40 3,20 12,61 7,25 2,27 

4 50,93 3,20 12,51 8,78 2,74 

5 51,61 3,20 13,08 9,45 2,95 

6 45,45 3,20 13,08 9,65 3,02 

7 42,20 3,20 13,12 9,55 2,98 

8 34,51 3,20 12,59 9,09 2,84 

9 29,31 3,20 12,42 9,60 3,00 

10 32,38 3,20 13,19 9,41 2,94 

Total 438,05 32,01 12,77 103,39 3,23 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6 SEQUENCIAMENTO DE LAVRA CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE 

CONTORNO NÍVEL DE LENÇOL FREÁTICO 

 

Uma das questões mais relevantes dentro da mineração é representada pela 

interação entre o avanço de lavra em profundidade e o nível do lençol freático. 

Raramente essa questão é tratada de forma integrada dentro do planejamento de 

lavra para que sejam antecipadas eventuais revezes durante a operação e o não 

cumprimento dos planos. Para fazer o sequenciamento de lavra considerando a 

condição de contorno do nível freático, foi preciso recomeçar a metodologia no 

segundo item (Delineação da cava final), conforme apresentado na Figura 3.2. 

 

4.6.1 Cava final com a hidrogeologia 

 

Considerando então que para um sequenciamento com a condição de 

contorno nível de lençol freático foi preciso estabelecer uma nova cava final, visto 

que, o nível d'água estava muito superior ao fundo da cava final original. Esse "novo" 

fundo de cava instituído foi baseado no resultado do modelo numérico de regime 

transitório para simulação do rebaixamento do nível d'água, o qual está 

fundamentado no número e nas vazões dos poços de rebaixamento. Logo, foi 

exportada do software a cava final original do sequenciamento sem a hidrogeologia. 

Com base nessa, e com a superfície do nível freático prevista para o último ano de 

lavra, foi gerada uma interseção no software de projeto. Essa superfície de 

interseção passou a ser o novo fundo de cava final considerando a hidrogeologia. A 
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Figura 4.5 apresenta um desenho esquemático, onde o perfil A representa a cava 

final sem considerar a hidrogeologia e no perfil B a cava final considerando o nível 

freático (linha azul) como limite de fundo de cava. Posteriormente, essa "nova" cava 

final foi inserida no programa de sequenciamento de lavra e tomada como base para 

as devidas simulações. O resultado da nova cava final foi de 51,0 milhões de 

toneladas de minério com REM de 4,20 (t/t). 

 

 

 

 

4.6.2 Sequenciamento de lavra com a hidrogeologia sem considerar as 

condições de contorno 

 

Foi feito novamente o sequenciamento de lavra sem as condições de 

contorno (teor, REM), mas considerando a massa de minério para alimentar a usina 

e o nível do lençol freático. Como pode ser averiguado na Figura 4.6, quando o 

número de pushbacks solicitados é maior ou igual a 10, o VPL do sequenciamento 

de lavra oscila no patamar entre US$ 500 e US$ 550 milhões. Na Tabela 4.5 podem 

ser visualizadas as variações dos resultados de teor e REM para o maior VPL (US$ 

550 milhões) obtido pelo sequenciamento gerado a partir de 22 pushbacks 

considerando a hidrogeologia. De acordo com os números da Tabela 4.5, os valores 

de REM variam bastante, oscilando entre 0,90 e 8,73. Para a variável teor, existem 

anos com valores acima da meta superior de 12,5% de P2O5ap, assim como há ano 

abaixo da meta inferior de 10,5%. É possível também analisar a variação do VPL do 

sequenciamento na Tabela 4.5. 

Figura 4.5 - Representação da cava final sem considerar a hidrogeologia no perfil A e a cava final 
considerando a hidrogeologia como limitação de fundo de cava no perfil B. Fonte: próprio autor. 
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Figura 4.6 - Resultado do sequenciamento com a hidrogeologia, sem considerar as condições de 

contornos teor e REM. Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 4.5 - Resultado do sequenciamento com a hidrogeologia para 22 pushbacks sem restrição. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap (%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 65,88 3,21 12,67 10,28 3,20 

2 71,01 3,20 12,27 5,14 1,61 

3 77,82 3,20 12,92 2,89 0,90 

4 64,27 3,20 13,81 9,40 2,94 

5 77,38 3,19 14,46 3,45 1,08 

6 41,04 3,20 13,05 11,44 3,57 

7 41,33 3,20 12,84 8,58 2,68 

8 40,37 3,20 12,52 5,00 1,56 

9 32,98 3,20 13,70 11,93 3,73 

10 -9,16 3,20 10,66 27,95 8,73 

Total 502,91 32,00 12,89 96,04 3,00 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6.3 Sequenciamento de lavra com a hidrogeologia considerando a condição 

de contorno teor 

 
Considerando os mesmos parâmetros de estacionarização do teor médio de 

fosfato (P2O5ap) em 11,5%, admitindo variações positivas ou negativas de 1%, no 

sequenciamento com a hidrogeologia pode-se observar que entre 10 e 17 

pushbacks solicitados obteve-se um patamar próximo de US$ 500 milhões. Para o 

sequenciamento com 25 pushbacks, alcançou-se o maior VPL com US$ 520 milhões 

de acordo com a Figura 4.7. Os resultados de teor, REM e VPL desse 
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sequenciamento estão apresentados na Tabela 4.6. Os teores do sequenciamento 

estão bem estabilizados, na maioria dos anos, próximos ao limite superior da meta, 

no entanto, em alguns anos, essa meta é ultrapassada, o que não chega a ser um 

problema. Com base na mesma tabela, verifica-se que ao ser deixada sem controle, 

a variação da massa de estéril a ser retirada anualmente é significativa, 

apresentando valores de 0,8 a 14,8 milhões de toneladas, o que acarreta em uma 

oscilação da REM na mesma proporção. 

 

 
Figura 4.7 - Resultado do sequenciamento com a hidrogeologia considerando a condição de contorno 

teor. Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 4.6 – Variação de teor, REM e VPL para o sequenciamento de 25 pushbacks com restrição de 
teor considerando a hidrogeologia. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap (%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 46,95 3,21 12,36 14,83 4,61 

2 84,71 3,20 12,36 0,78 0,24 

3 63,36 3,20 13,10 9,44 2,95 

4 49,02 3,20 13,47 14,44 4,51 

5 52,26 3,20 13,56 11,01 3,44 

6 52,11 3,20 12,29 2,60 0,81 

7 44,25 3,20 12,55 5,39 1,68 

8 44,28 3,20 12,50 2,99 0,93 

9 -4,75 3,20 12,29 32,45 10,14 

10 36,12 3,20 12,66 3,53 1,10 

Total 468,30 32,01 12,72 97,44 3,04 
Fonte: próprio autor. 
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4.6.4 Sequenciamento de lavra com a hidrogeologia considerando a condição 

de contorno REM 

 

Para esse cenário, observa-se que a cava final com a restrição da 

hidrogeologia apresenta uma menor quantidade de minério quando comparada com 

a cava final utilizada como referência e gerada sem qualquer restrição. No entanto, a 

diminuição da quantidade de estéril não foi proporcional à diminuição da quantidade 

de minério, consequentemente, a elevação da REM de 2,87 para 4,20 (t/t) torna 

essa condição de contorno extremamente importante para a lucratividade do 

empreendimento. Na Figura 4.8 pode ser visualizado o comportamento da variável 

REM no sequenciamento de lavra de acordo com o número de pushbacks simulado 

no programa. Nessa figura fica indicado que o sequenciamento utilizando 12 

pushbacks proporciona um maior VPL. Na Tabela 4.7 está apresentado o resultado 

deste sequenciamento, o qual atingiu o VPL de US$ 508 milhões. Nessa tabela, 

ainda é possível observar a variação de teor, VPL e REM. Essa última condicionante 

foi muito bem estabilizada para valores menores do que o valor da REM da cava 

final de 4,20 (t/t), apenas o primeiro ano possui uma REM um pouco maior, resultado 

da natureza da configuração da cava no cenário de partida. 

 

 

Figura 4.8 - Resultado do sequenciamento com a hidrogeologia considerando a condição de contorno 
REM. Fonte: próprio autor. 

 300

 350

 400

 450

 500

 550

0 5 10 15 20 25 30

V
P

L
 (

U
S

$
) 

x
1
0

6

Número de pushbacks

Sequenciamento com restrição de REM



76 

 

Tabela 4.7 – Variação do teor, REM e VPL para o sequenciamento de 12 pushbacks com restrição de 
REM considerando a hidrogeologia. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap (%) Estéril (t x 106) REM (t/t) 

1 59,53 3,21 12,67 12,29 3,82 

2 59,15 3,20 12,33 9,63 3,01 

3 54,81 3,20 12,76 10,58 3,30 

4 63,65 3,20 13,91 10,19 3,18 

5 47,70 3,20 12,97 10,38 3,24 

6 55,86 3,20 14,35 10,39 3,25 

7 38,32 3,20 12,87 10,75 3,36 

8 17,03 3,20 10,72 10,95 3,42 

9 27,46 3,20 12,33 10,99 3,43 

10 16,24 3,20 11,01 11,11 3,47 

Total 439,75 32,01 12,59 107,24 3,35 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6.5 Sequenciamento de lavra com a hidrogeologia considerando a condição 

de contorno teor e REM 

 

A proposta do sequenciamento de lavra é que ele seja o mais próximo 

possível da realidade das operações de mina. Ou seja, um sequenciamento que não 

considera todas as informações disponíveis e condicionantes existentes e que são 

limitações para o dia a dia das operações mineiras acarretará em dificuldades de 

cumprimento do plano anual. Assim sendo, uma vez não executado na íntegra o 

plano de um determinado período, todo o sequenciamento de lavra subsequente 

estará comprometido. Na Figura 4.9 apresenta-se o comportamento do VPL do 

sequenciamento de acordo com número de pushbacks simulado. Observa-se, 

novamente, que o sequenciamento com 12 pushbacks fornece o maior VPL (US$ 

507 milhões). 

Na Tabela 4.8 podem ser averiguadas as variações de VPL, teor e REM para 

o sequenciamento com a hidrogeologia considerando as condições de contorno teor 

e REM. A condição de contorno REM foi bem estabilizada. A variável teor também 

foi bem estabilizada nos primeiros anos, ficando próximo ao limite superior da meta 

de 12,5% e, nos últimos anos, próximo da meta de 11,5% de P2O5ap. O VPL dos 

primeiros anos é expressivo, o que é muito benéfico para o empreendimento, uma 

vez que proporciona bom retorno para os acionistas. 
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Figura 4.9 - Resultado do sequenciamento com a hidrogeologia considerando as condições de 

contorno teor e REM. Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 4.8 – Variação de VPL, teor e REM para o sequenciamento de 12 pushbacks com restrição de 
teor e REM considerando a hidrogeologia. 

Ano VPL (US$ x 106) Minério (t x 106) P2O5ap (%) Estéril (tx 106) REM (t/t) 

1 63,09 3,21 12,67 11,19 3,48 

2 53,54 3,20 12,19 10,51 3,29 

3 61,46 3,20 13,11 9,88 3,09 

4 59,20 3,20 13,70 10,88 3,40 

5 47,24 3,20 12,97 10,84 3,39 

6 44,86 3,20 13,15 10,21 3,19 

7 35,28 3,20 12,57 10,94 3,42 

8 30,48 3,20 12,23 10,70 3,34 

9 27,45 3,20 12,33 10,99 3,43 

10 16,24 3,20 11,01 11,11 3,47 

Total 438,84 32,01 12,59 107,24 3,35 
Fonte: próprio autor. 

 

 

4.6.6 - Gestão e manutenção dos poços 

 
A inserção de poços de rebaixamento dentro da área de mina visa o 

rebaixamento do lençol freático, no entanto, uma boa gestão da manutenção destes 

poços é fundamental para que as operações mineiras não percam eficiência e 

rendimento. É necessário alimentar o painel eletrônico de cada poço com energia 

elétrica e instalar um tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) para conduzir a 

água para o seu destino. Essa infra-estrutura é imprescindível, mas traz 
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complicações como redução da área de manobra e trânsito de equipamentos, assim 

como trancamento de áreas para o avanço vertical da lavra. Na Figura 4.10 pode ser 

visto a localização de um poço de rebaixamento e na Figura 4.11 a localização do 

mesmo poço e um poste da rede elétrica depois de três meses de operação. 

 

 
Figura 4.10 - Localização de um poço de rebaixamento com restrição de avanço de mina no seu 

entorno. Fonte: próprio autor. 

 

 
Figura 4.11 - Localização do poço de rebaixamento e um poste de alimentação de energia elétrica. 

Fonte: próprio autor. 
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O corte do poço e o rebaixamento do painel eletrônico deve ser condizente 

com os avanços de lavra. Em questão de tempo essa operação deve ser executada 

com o menor tempo possível, visto que o poço está parado não executando o 

rebaixamento do lençol freático. Não existe um padrão da altura em que deve ser 

feito o corte do poço, no entanto não deve exceder a altura do banco de lavra, que 

no caso é de 10 metros. 

No que tange a calibração do modelo numérico de rebaixamento do lençol 

freático, o mesmo deve ser alimentado anualmente com os dados de monitoramento 

das vazões dos poços. Desta forma, é possível fazer uma nova simulação e prever a 

quantidade, as localizações e as vazões de novos poços, com o objetivo de rebaixar 

o nível d'água abaixo do fundo de cava para os anos subsequentes do 

sequenciamento de lavra.  

 

4.7 COMPARATIVOS DOS VPLs DOS SEQUENCIAMENTOS 

 
Muitas vezes, por vários motivos, entre eles a falta de tempo ou de 

conhecimento sobre os impactos de determinadas variáveis no sequenciamento, os 

responsáveis pelo setor de planejamento de lavra usam programas de maneira mais 

direta, ou seja, aceitamos parâmetros de entrada sugeridos e padronizados sem se 

preocupar muito com os efeitos que determinadas alterações podem provocar nos 

resultados. No presente trabalho, por exemplo, o programa sugere por padrão o 

sequenciamento com 5 pushbacks. Nas Tabelas 4.9 e 4.10 estão comparados os 

VPLs dos sequenciamentos de lavra com as condições de contorno teor e REM 

utilizando os parâmetros de entrada padrão com os sequenciamentos de maior VPL 

encontrados, sem considerar a hidrogeologia e considerando-a, respectivamente. 

Vale ressaltar que os valores apresentados nas referidas tabelas correspondem aos 

VPLs de todo o sequenciamento da cava final e não somente aos 10 primeiros anos 

da mina.  

Na Tabela 4.9, pode ser analisado que o VPL é menor na comparação do 

sequenciamento de 20 pushbacks com 5 para restrição de teor (-4,2%). No entanto, 

quando é feita a comparação utilizando as condições de contorno teor e REM, o VPL 

do sequenciamento é 19,4% maior. 

Quando se leva em consideração os sequenciamentos com a condição de 

contorno nível freático em todas as simulações, quais sejam: sem restrições, com a 
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restrição de teor, com restrição de REM e, por fim, com restrição de teor e REM; os 

ganhos são expressivos, chegando ao percentual de 48,5% nessa última simulação 

de acordo com a Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.9 - Comparativo do VPL do sequenciamento sem considerar a hidrogeologia com 5 e 20 
pushbacks. 

Sequenciamento sem considerar a hidrogeologia 

Pushbacks 
VPL - sem 
restrição 

(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 

(%
) VPL - Teor         

(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 

(%
) VPL - REM         

(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 

(%
) VPL - Teor 

+ REM 
(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 
  
  
 

(%
) 

5 655,2 
5,4 

532,9 
-4,2 

586,3 
9,8 

504,9 
19,4 

20 690,5 510,5 643,9 603,1 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 4.10 – Comparativo do VPL do sequenciamento considerando a hidrogeologia com 5 e 12 
pushbacks. 

Sequenciamento considerando a hidrogeologia 

Pushbacks 
VPL - sem 
restrição 

(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 
(%

) 

VPL - Teor         
(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 
(%

) 

VPL - REM         
(US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 
(%

) 

VPL - Teor + 
REM (US$ x 106) 

P
e

rc
e

n
tu

a
l 
  
  
 

(%
) 

5 396,9 
30,4 

348,3 
40,5 

344, 9 
47,5 

342,0 
48,5 

12 517,7 489,2 508,8 507,9 

Fonte: próprio autor. 

 

4.8 COMPARATIVOS ENTRE OS SEQUENCIAMENTOS DE LAVRA 

 

Nas Figuras 4.12 a 4.15 pode ser visto um comparativo entre os 

sequenciamentos de lavra sem considerar a hidrogeologia e considerando-a. Na 

Figura 4.12, ilustra-se o sequenciamento sem considerar as condições de contorno 

teor e REM. Na Figura 4.13, apresenta-se esse sequenciamento considerando a 

condição de contorno teor. Na Figura 4.14, considera-se a condição de contorno 

REM e, por último, na Figura 4.15, expõe-se o sequenciamento de lavra 

considerando as condições de contorno teor e REM. Nota-se que na Figura 4.12, no 

sequenciamento considerando a hidrogeologia, a variação do VPL é maior quando 

não se tem restrição de teor e REM. 
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Figura 4.12- Comparativo do sequenciamento sem e com a hidrogeologia sem considerar as 

condições de contorno. Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 4.13 mostra o comparativo entre os sequenciamentos sem e com a 

hidrogeologia para a condição de contorno teor. Na análise dessa figura, observa-se 

que, para os sequenciamentos com a hidrogeologia, considerando 10 e 12 

pushbacks, o VPL foi maior que os seus respectivos VPLs sem a hidrogeologia. 

 

 

Figura 4.13 - Comparativo do sequenciamento sem e com a hidrogeologia considerando a condição 
de contorno teor. Fonte: próprio autor. 
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Na Figura 4.14 visualiza-se os cenários dos sequenciamentos sem e com a 

restrição da hidrogeologia, considerando a condição de contorno REM. Evidencia-

se, nessa figura, o impacto que a restrição do nível freático impõe em termos de 

penalização do VPL, independente do número de pushbacks de cada um dos 

cenários, a diferença com e sem restrição é significativa. Além disso, observa-se que 

a curva do sequenciamento proveniente da cava final, sem considerar a 

hidrogeologia, apresenta um comportamento mais estável, para diferentes números 

de pushbacks. Na curva originada do cenário com a hidrogeologia, foi necessário um 

controle maior sobre a REM, principalmente no avanço vertical, consequência de um 

rebaixamento do lençol freático mais lento do que a retirada de estéril no 

aprofundamento da cava. 

 

 

Figura 4.14 - Comparativo do sequenciamento sem e com a hidrogeologia considerando a condição 
de contorno REM. Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 4.15 mostra os sequenciamentos considerando as duas condições 

de contorno teor e REM. Em ambas as condições (com e sem hidrogeologia) os 3 

cenários subsequentes ao primeiro para os números de pushbacks 7, 10 e 12 

tiveram um acréscimo de VPL à medida que o número de pushbacks foi sendo 

aumentado. Para o sequenciamento considerando a hidrogeologia, o maior VPL foi 
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com 12 pushbacks, e para o sequenciamento sem considerá-la o maior VPL foi 

atingido com 20 pushbacks. 

 

 

 

Figura 4.15 - Comparativo do sequenciamento sem e com a hidrogeologia considerando a condição 
de contorno teor e REM. Fonte: próprio autor. 

 
 

Na Tabela 4.11 é mostrado um comparativo do VPL dos 10 primeiros anos de 

lavra do sequenciamento, sem considerar a hidrogeologia, colunas destacadas (s/ 

hidro), para as condições de contorno teor e REM (20 pushbacks); e os 10 primeiros 

anos do sequenciamento, com os mesmos parâmetros, considerando a 

hidrogeologia (12 pushbacks), representados nas colunas sem realce (hidro). Apesar 

dos sequenciamentos terem restrições diferentes, no somatório dos valores ao final 

de 10 anos, o VPL, o teor e a REM são bem próximos, evidenciando que o 

sequenciamento com hidrogeologia foi bem executado. Sendo assim, as condições 

para operação da mina são mais favoráveis sem afloramento de água, ou seja, no 

sequenciamento considerando a hidrogeologia. 
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Tabela 4.11 – Comparativo do VPL do somatório dos 10 primeiros anos do sequenciamento sem e 
com a hidrogeologia considerando as condições de contorno teor e REM. 

Ano 
VPL (US$ x 106) P2O5ap (%) Estéril ( t x 106) REM (t/t) 

S/ hidro hidro S/ hidro hidro S/ hidro hidro S/ hidro hidro 

1 0,43 63,09 12,54 12,67 30,13 11,19 9,38 3,48 

2 87,83 53,54 12,53 12,19 0,49 10,51 0,15 3,29 

3 63,40 61,46 12,61 13,11 7,25 9,88 2,27 3,09 

4 50,93 59,20 12,51 13,70 8,78 10,88 2,74 3,40 

5 51,61 47,24 13,08 12,97 9,45 10,84 2,95 3,39 

6 45,45 44,86 13,08 13,15 9,65 10,21 3,02 3,19 

7 42,20 35,28 13,12 12,57 9,55 10,94 2,98 3,42 

8 34,51 30,48 12,59 12,23 9,09 10,70 2,84 3,34 

9 29,31 27,45 12,42 12,33 9,60 10,99 3,00 3,43 

10 32,38 16,24 13,19 11,01 9,41 11,11 2,94 3,47 

TOTAL 438,05 438,84 12,77 12,59 103,39 107,24 3,23 3,35 
Fonte: próprio autor. 

 

Nas Figuras 4.16 a 4.22 ilustra-se um comparativo das cavas matemáticas do 

primeiro ao quinto ano, do planejamento do longo prazo e, por último, da cava do 

décimo ano para os sequenciamentos com as restrições de teor e REM, sem 

considerar a hidrogeologia e considerando-a. Estão apresentadas ainda nas figuras 

as locações dos poços de rebaixamento previstas na simulação do modelo 

hidrogeológico. Pode ser visto também a interseção dessas cavas com a superfície 

de nível freático em azul. Essa superfície do nível d'água é oriunda do número e 

vazões dos poços de rebaixamento. É importante salientar que a localização e o 

número de poços podem mudar ao longo do tempo em função de testes de vazão e 

efetividade. Com relação ao fundo de cava, observa-se que as cavas, considerando 

a hidrogeologia, detém uma área mais ampla para ser alocado o tanque de 

armazenamento e bombeamento. 
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Figura 4.16 - Comparativo do 1º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e com 
o lençol freático. Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 4.17 - Comparativo do 2º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e com 
o lençol freático. Fonte: próprio autor. 
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Figura 4.18 - Comparativo do 3º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e com 
o lençol freático. Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 4.19 - Comparativo do 4º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e com 
o lençol freático. Fonte: próprio autor. 
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Figura 4.20 - Comparativo do 5º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e com 
o lençol freático. Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 4.21 - Comparativo do 6º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e com 
o lençol freático. Fonte: próprio autor. 
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Figura 4.22 - Comparativo do 10º ano dos sequenciamentos com restrições de teor e REM, sem e 
com o lençol freático. Fonte: próprio autor. 
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Capítulo 5  

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Muitos municípios brasileiros foram criados a partir da extração de bens 

minerais ou são fortemente dependentes dos recursos financeiros provenientes das 

empresas mineradoras. Nessa medida, fazer uma explotação otimizada dos 

recursos naturais exauríveis e não renováveis, em consonância com o retorno 

financeiro desejado pelas empresas, é um dos preceitos do engenheiro de minas 

que trabalha na área de planejamento de lavra. 

O sequenciamento de lavra é uma etapa importante do planejamento de 

mina, pois, por meio dele, é possível ter uma visão estratégica das projeções de 

cava ao longo do tempo. As condições de contorno e suas respectivas tentativas de 

estabilização têm grande influência na geometria da cava e, consequentemente, um 

enorme impacto no VPL do empreendimento. Na elaboração da sequência de 

produção é preciso ter um bom conhecimento da jazida e operação de mina, pois o 

não cumprimento do plano anual impacta não somente no plano corrente, mas em 

todo o sequenciamento de lavra estabelecido. Logo, o conhecimento da jazida, das 

principais variáveis envolvidas na delineação da cava final e no sequenciamento de 

lavra foram elucidados ao longo da revisão da literatura, cumprido o primeiro objetivo 

da dissertação. 

Conforme demonstrado, no sequenciamento sem considerar a hidrogeologia, 

a cava final possui 78,3 milhões de toneladas de minério fosfático e REM de 2,87 

(t/t). Além disso, o segundo e o terceiro objetivos propostos consistiram em 

sequenciar os planos de produção tentando maximizar o valor presente líquido 

(VPL) para cada condição de contorno e verificar uma possível interdependência 

entre as restrições de teor e REM, respectivamente. Logo, no sequenciamento sem 

considerar as condições de contorno teor e REM, mas levando em conta a massa de 

alimentação da usina, o maior VPL foi de US$ 690,9 milhões; já considerando a 

restrição teor, o VPL foi de US$ 536 milhões; ambos os valores foram obtidos na 

simulação com 22 pushbacks. Quando levou-se em conta a condição de contorno 
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REM, o maior VPL obtido foi de US$ 643 milhões com 20 pushbacks. Por sua vez, 

considerando as duas restrições teor e REM, o maior VPL foi de US$ 603 milhões. 

Logo, pode-se concluir que existe uma interdependência entre essas duas variáveis. 

O quarto objetivo dessa dissertação foi evidenciar o impacto da condição de 

contorno nível freático no VPL do sequenciamento. Assim, no sequenciamento 

considerando a hidrogeologia, a cava final foi refeita retraindo para 51,0 milhões de 

toneladas de minério e REM de 4,20 (t/t). No sequenciamento de lavra considerando 

a massa de alimentação da usina, mas sem levar em conta as restrições de teor e 

REM, o VPL foi de US$ 500 milhões, na simulação com 22 pushbacks. Para a 

programação de produção com a condição de contorno teor, o maior VPL foi de US$ 

520 milhões, com 25 pushbacks, já no sequenciamento levando em conta a REM, o 

maior VPL foi de US$ 508 milhões com 12 pushbacks. Considerando as duas 

restrições (teor e REM) o maior VPL, US$ 507 milhões, se deu com 12 pushbacks. 

Novamente fica evidenciada a interdependência entre as condições de contorno teor 

e REM. Devido ao grande impacto do nível freático no VPL do projeto, independente 

do número de restrições consideradas, é justificável um novo estudo de simulação 

considerando a inclusão de mais poços de rebaixamento. Como consequência 

disso, pode ser necessário elaborar um projeto para mensurar os impactos 

ambientais na região da mina F4, que pode acarretar em um pedido de ampliação 

da outorga de bombeamento do lençol freático perante o IGAM. 

Para evidenciar a acurácia do sequenciamento de lavra, considerando a 

hidrogeologia, foi efetuado um comparativo dos 10 primeiros anos do plano de 

produção em relação ao sequenciamento sem considerar o nível do lençol freático. 

Para essa comparação foram consideradas as condições de contorno teor e REM, 

como pode ser observado na Tabela 4.11. Os resultados são muito parecidos, uma 

vez que ocorreu variação máxima de 4% para os parâmetros: VPL, teor, massa de 

estéril e REM. Devido ao longo tempo de comparação, essa diferença pode ser 

considerada desprezível. Logo, conclui-se que a condição de contorno nível de 

lençol freático (hidrogeologia) para os 10 primeiros anos do sequenciamento de 

mina é muito mais uma questão de gestão das operações mineiras e de 

cumprimento dos planos anuais do que uma questão financeira. No entanto, a 

operacionalidade da mina é facilitada no que tange a afloramento d'água, 

considerando o sequenciamento com a hidrogeologia. Outro aspecto importante 

demonstrado no comparativo dos sequenciamentos de lavra é que as cavas anuais, 
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sem considerar a hidrogeologia, tendem a ter um aprofundamento mais abrupto na 

área de mineralização com alto teor de P2O5ap. No sequenciamento considerando a 

hidrogeologia, as cavas anuais tendem a ser desenvolvidas na horizontal com um 

aprofundamento menor. 

Nas simulações realizadas no trabalho, indicando o número de pushbacks e 

com o número de pushbacks do parâmetro de entrada do software, para as 

condições de contorno teor e REM, o VPL apresentou uma variação de até 19,4%, 

para o sequenciamento sem considerar a hidrogeologia. E considerando-a, essa 

variação pode chegar a 48,5% dependendo das restrições levadas em conta 

(Tabelas 4.9 e 4.10). Finalmente, fica o alerta para a questão de utilização de 

programas computacionais e suas grandes vantagens e versatilidade, no entanto, o 

profissional que trabalha com planejamento de lavra deve ter tempo e domínio das 

ferramentas disponibilizadas pela empresa para tal finalidade. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Dentre as possibilidades de realização de trabalhos futuros destacam-se as 

seguintes: 

-Usar a metodologia proposta em outros tipos de jazimentos; 

-Utilizar mais de um software de sequenciamento de lavra e comparar os 

resultados; 

- Desenvolver um programa de sequenciamento de lavra que leve em 

consideração a hidrogeologia como condição de contorno; 

- Considerar os dados de bombeamentos para o planejamento de curto prazo. 
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ANEXO1 - DADOS DE HIDROGEOLOGIA 
 

 
Figura 7.1 - Rede hidrográfica local da Mina F4. Fonte: BUNGE (2009b). 

 
 
 
 

 
Figura 7.2 - Distribuição pluviométrica anual, pluviômetro da CBMM*. Fonte: BUNGE (2009b). 
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Tabela 7.1 - Dados Pluviométricos, estação da CBMM 

 
Fonte: BUNGE (2009b). 

 

 
Figura 7.3 - Evolução do nível d'água nos poços de monitoramento da região do Grande Hotel. Fonte: 

BUNGE (2009b). 

                                                      
CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. 


