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“Percebemos o mundo antes de reagirmos a ele e reagimos não ao que percebemos, 

mas sempre ao que inferimos. A forma universal do comportamento consciente é, 

assim, a ação destinada a modificar uma situação futura inferida de uma atual.”  

Frank Knigh 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo avaliar os recursos minerais remanescentes da cava 

final através de uma lavra subterrânea no Morro da Mina, atividade centenária de lavra 

e beneficiamento de minério de manganês no Brasil. Para sua realização, inicialmente se 

fez necessária uma pesquisa bibliográfica e estudos sobre temas relacionados à 

mineração subterrânea, aprofundamento de minas a céu aberto que passaram pela 

profundidade de transição, até a fase de lavra essencialmente subterrânea, dando 

continuidade às operações através de porções ou corpos mineralizados que não foram 

economicamente viáveis pelos métodos de lavra a céu aberto. Sua aplicação prática a 

realidade do Morro da Mina está associada às decisões futuras de engenharia, 

planejamento estratégico da mina e aspectos relacionados ao plano de fechamento, 

durante a fase de desativação do empreendimento. As informações geradas foram 

discutidas com a equipe técnica do Morro da Mina e mostraram claramente a 

necessidade de continuidade das pesquisas geológicas em profundidade visando o 

conhecimento geológico e estrutural da mineralização e ainda, aprimorando o grau de 

confiabilidade das informações, possibilitando assim, elevar a classificação dos recursos 

remanescentes até a categoria de recursos medidos ou até mesmo, em reservas indicadas 

e medidas. Por outro lado, os resultados obtidos nesta dissertação utilizando 

informações fornecidas pela empresa, discussões com consultorias técnicas envolvidas 

nos assuntos correlacionados, bibliografia disponível e conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas do programa de pós-graduação, permitiram concluir que existe viabilidade 

técnica e econômica no aproveitamento dos recursos minerais remanescentes a cava 

final, através de uma lavra subterrânea. O resultado da análise de viabilidade e as 

conclusões técnicas obtidas serão incorporados ao planejamento estratégico da mina na 

forma de acervo técnico, fornecendo subsídios para projetos de engenharia e discussões 

acerca do tema.  

 

 

 

Palavras-chaves: recursos minerais remanescentes, cava final, profundidade de 
transição. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation is to evaluate the remaining mineral resources from the 

final open pit through an underground mining at Morro da Mina, a centennial activity of 

mining and processing of manganese ore in Brazil. To accomplish this, initially was 

necessary a careful bibliographic review on issues related to underground mining, 

deepening of surface mines, transition depth and transition from open pit to 

underground mining, reaching the underground mine stage, remaining with their mining 

activities in mineralized bodies that were not economics using surface methods. The 

practical application of this dissertation at Morro da Mina is based on requirements of 

engineering decisions, strategic mine planning preparation and decisions about mine 

closure plan. The obtained information has been discussed with Morro da Mina 

technicians, indicating the continuity of geological research in depth, seeking increase 

to knowledge of the geological structure of the mineralization and also improving the 

reliability of information, raising the classification of remaining resources into 

measured or reserves indicated and measured. On the other hand, the information 

provided by the company, discussion with the technical consultancy and available 

technical bibliography, its allowed to conclude that there is economic feasibility in the 

mining from remaining mineral resources considering the present open pit project, 

through an underground mine method. The results of analysis and conclusions will be 

incorporate into the strategic mine planning in the form of technical assets, providing 

technical support for discussions on the theme. 

 

 

 

Keywords: remaining mineral resources, final open pit, transition depth;  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente poucos estudos encontram-se disponíveis na literatura técnica relacionados 

à determinação da profundidade ótima para a transição da mineração a céu aberto para a 

subterrânea. A maioria destes estudos foi desenvolvida na última década e se referem a 

uma situação de mineração particular, quando combinações de métodos de superfície e 

subterrâneos foram utilizadas (Bakhtavar et al., 2007). Algumas metodologias foram 

estabelecidas (Soderberg e Rausch, 1968), (Nilsson, 1982, 1992 e 1997), (Camus, 

1992), (Tulp, 1998), (Chen et al., 2001 e 2003), (Visser e Ding , 2007), (Bakhtavar e 

Shahriar, 2007), (Bakhtavar et al., 2008). 

 

Considerando o panorama da mineração mundial, algumas das maiores minas a céu 

aberto em operação, deverão atingir sua pronfundidade limite ou seja “pit final” durante 

os próximos 10 ou 15 anos (Fuentes, 2004), e ainda, existem muitas minas que 

consideram em seu planejamento, a transição da lavra a céu aberto para subterrânea por 

motivos relacionados a aspectos econômicos e em alguns casos, relacionados a aspectos 

sociais e ambientais (Chen et al., 2003).  

 

Neste estudo, desenvolve-se a análise técnica e econômica da lavra do Morro da Mina, 

onde a mineralização inicialmente aflorante vem sendo explotada desde 1902 através da 

lavra a céu aberto. No Morro da Mina, como em grande parte dos casos da mineração a 

céu aberto, quando determinada profundidade de lavra é alcançada e as pesquisas 

indicam a existência de reservas e/ou recursos remanescentes com potencial econômico, 

deve-se estabelecer a profundidade de transição da lavra a céu aberto para subterrânea 

visando maximizar o aproveitamento mineral, melhorando o fluxo de caixa do 

empreendimento. 

 

Diante deste cenário, os estudos para determinação da profundidade ótima de transição 

da lavra a céu aberto para subterrânea vêm se tornando uma questão de suma 

importância para o futuro próximo da mineração.  
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O primeiro método para determinar a profundidade de transição da lavra a céu aberto 

para subterrânea foi através da relação de mineração admissível, expressa por uma 

relação entre o custo de lavra a céu aberto do minério e do estéril considerando a 

respectiva relação estéril-minério e o custo de lavra subterrânea (Popov, 1971; 

Soderberg e Rausch, 1968).  

 

Nilsson (1982), apresentou o primeiro algoritmo baseado na determinação do valor 

presente líquido, e posteriormente, um outro algoritmo foi introduzido (Camus, 1992), 

considerando os valores econômicos líquidos de acordo com a sua metodologia de 

explotação, ou seja, através da lavra a céu aberto ou subterrânea.  

 

Em 1998 houve a introdução de softwares para auxiliar na tomada de decisão sobre a 

profundidade de transição ótima, baseados na simulação de cenários operacionais 

devidamente quantificados, possibilitando assim, inúmeras análises comparativas (Tulp, 

1998). 

 

Em 2001 a abordagem matemática da relação de mineração admissível foi introduzida 

(Chen et al., 2001; Chen et al., 2003). Nesta abordagem, os volumes de minério e estéril 

dentro dos limites da cava foram assumidos como uma função constante, representando 

os limites econômicos da cava a céu aberto.  

 

A fim de determinar a profundidade ótima de transição, um método heurístico baseado 

na avaliação econômica do modelo de blocos (com valores dos blocos da lavra a céu 

aberto e subterrânea) foi introduzido por Bakhtavar e Shahriar (2007) e Bakhtavar et al. 

(2008). O objetivo principal do método é a comparação entre os valores do benefício em 

cada opção de lavra adotada, obtendo como resultado final, o melhor cenário conjugado, 

considerando os benefícios em cada fase de lavra ou nível de apronfudamento da mina. 

 

De qualquer forma, consenso sobre o assunto diz respeito ao grande investimento 

necessário para abertura de uma mina ou alteração de um sistema produtivo de 

mineração já existente. Torna-se então, imperativo que o método de mineração e os 

parâmetros utilizados no estudo de viabilidade comparativa tenham uma elevada 
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probabilidade de alcançar os resultados de produção e econômicos estimados (Nicholas, 

1981). A figura 1 mostra um esquema de transição da mina a céu aberto para 

subterrânea. 

 

 
 

Figura 1 - Esquema de transição da mina a céu aberto para subterrânea 

(Bakhtavar e Shahriar, 2007). 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A atividade de mineração inicia-se através da prospecção e avaliação dos depósitos 

minerais situados na crosta terrestre, utilizando para tal diversas tecnologias de acordo 

com a geologia e as características do bem mineral de interesse. Nesta fase de 

descoberta dos depósitos minerais, que pode levar anos, ainda é necessária a avaliação 

quantitativa, qualitativa, tecnológica e mercadológica da ocorrência mineral. Somente 

após uma análise minuciosa destas questões pode-se definir pela viabilidade econômica 

para explotação de um depósito. 

 

Após a conclusão da viabilidade econômica de um depósito mineral, iniciam-se os 

investimentos previstos na fase de implantação do empreendimento mineiro, incluindo 

toda a infraestrutura necessária para a lavra, beneficiamento e expedição dos produtos 

finais.  

LIMITE DA MINA  
A CÉU ABERTO 

PROFUNDIDADE DE  
TRANSIÇÃO ÓTIMA 

PROJETO DA MINA SUBTERRÂNEA 

PILAR ENTRE A MINA A CÉU ABERTO 

 E SUBTERRÂNEA 
(CROWN PILLAR) 
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Nesse contexto, maximizar o aproveitamento de uma jazida é um dos objetivos 

principais de um projeto de mineração e o assunto central desta dissertação, 

favorecendo financeiramente a amortização dos investimentos realizados e o fluxo de 

caixa líquido do empreendimento mineiro, possibilitando além do aumento da vida útil 

das minas, o aumento nas taxas financeiras de retorno dos empreendimentos mineiros. 

 

O aprofundamento das minas a céu aberto, associado ao desenvolvimento das 

tecnologias de lavra, vem permitindo um melhor aproveitamento das jazidas minerais. 

Desta forma, minas a céu aberto vem ao longo dos anos, alcançando cada vez maiores 

profundidades, buscando maior recuperação da reserva lavrável, maximizando assim o 

uso dos ativos existentes. 

 

 A evolução da legislação ambiental associada aos conceitos de sustentabilidade, a 

escassez e alta dos preços de alguns bens minerais nos últimos anos, somam-se a este 

cenário. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Avaliar técnica e economicamente a transição da mina a céu aberto para subterrânea no 

Morro da Mina, visando ao aproveitamento dos recursos minerais remanescentes da 

cava final. 

 

Para o alcance do objetivo proposto, estudos complementares se fizeram necessários 

dentre eles, a avaliação das diferentes fases do aprofundamento da mina céu aberto, a 

relação estéril-minério admissível, o planejamento da produção, as alternativas de 

métodos de lavra, a céu aberto, mista e subterrânea e fatores primordiais, essenciais para 

a realização das operações mineiras tais como forma de disposição de estéril e aspectos 

ambientais, restrições de superfície na atividade de mineração urbana e fechamento da 

mina. Assim, os aspectos mais relevantes desses estudos serão enfocados, sobretudo, no 

segundo e terceiro capítulos, mas estarão também presentes ao longo das outras partes 

da explanação desenvolvida nesta dissertação. 
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As pesquisas geológicas realizadas indicam a presença de recursos minerais 

remanescentes, que devido aos critérios técnico-econômicos adotados, não estão 

contemplados na cava final, constituindo o objeto principal deste estudo de dissertação. 

 

Neste propósito, pretende-se fornecer subsídios científicos, técnicos e econômicos sobre 

a viabilidade do aproveitamento dos recursos minerais atualmente não inclusos no 

planejamento da mina a céu aberto até a sua fase de fechamento.  

 

Outra importante contribuição desta dissertação é o levantamento, de forma ampla e 

minuciosa do material concernente à questão, a aplicação destes resultados à realidade 

do Morro da Mina, e a possibilidade do estudo tornar-se de interesse além dos limites 

do empreendimento em questão, podendo servir como fonte de consulta para estudantes 

de engenharia e profissionais que atuam na área de planejamento de mina, como uma 

referência para empreendimentos mineiros em casos semelhantes.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

 

A realização deste trabalho deu-se mediante execução de etapas sucessivas, sendo 

algumas delas realizadas de forma concomitante. Inicialmente foi realizado um amplo 

levantamento bibliográfico, cujo foco recaiu sobre a literatura técnica existente, teses e 

dissertações de mestrado, relatórios técnicos internos e de consultorias especializadas, 

disponíveis na empresa e assuntos discutidos em seminários e congressos de mineração. 

 

Na literatura técnica, artigos, teses e dissertações de mestrado, buscaram-se basicamente 

as teorias e estudos de casos discorridos, sempre considerando analogias ao caso 

estudado e particularidades do estudo em questão. 

 

Na pesquisa bibliográfica específica, através dos relatórios de consultorias 

especializadas e documentos internos, foram obtidos tanto os parâmetros de recursos e 

reservas, bem como a caracterização técnica, particularidades inerentes ao planejamento 

de lavra da mina e parâmetros econômicos do empreendimento. 
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Esses estudos foram fundamentais no encaminhamento do passo seguinte, que foi a 

avaliação dos parâmetros operacionais considerados no planejamento de lavra da mina, 

que por sua vez culminaram no entendimento da função-benefício e consequentemente, 

na determinação da cava final considerada no plano de lavra da mina. 

 

Após o entendimento do processo de determinação da cava final, conduziu-se uma 

análise técnica dos recursos minerais remanescentes. Nessa análise técnica, verificou-se 

o nível de informações geológicas, geomecânicas hidrogeológicas e as principais 

alternativas (e suas respectivas implicações), para o aproveitamento econômico das 

porções mineralizadas remanescentes da cava final. 

 

A próxima etapa foi à determinação da relação de mineração admissível, utilizada como 

um dos principais parâmetros econômicos indicadores de transição da lavra a céu aberto 

para a subterrânea.   

 

A partir da estimativa da relação de mineração admissível, uma análise comparativa 

entre o valor obtido e o resultado encontrado no projeto de geração da cava final foi 

realizada, visando fornecer maior subsídio sobre o limite da economicidade da lavra a 

céu aberto e a profundidade de transição para a lavra subterrânea.  

 

Após a definição da relação de mineração admissível e da profundidade de transição, a 

estimativa dos recursos minerais remanescentes da cava final serviu como base para o 

estudo de viabilidade econômica de implantação da mina subterrânea. 

 

Para avaliação da viabilidade econômica da lavra subterrânea considerando os recursos 

remanescentes da cava final, foi utilizada a metodologia de análise dos indicadores 

denominados, valor presente líquido (VPL), tempo de retorno do capital (payback) e 

taxa interna de retorno (TIR), largamente utilizada na análise econômica de 

empreendimentos de mineração.  
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Visando ampliar o estudo de viabilidade econômica, promoveu-se uma análise de 

sensibilidade e de risco dos principais parâmetros, permitindo assim, uma simulação dos 

resultados em cada cenário estudado. 

 

Não foi foco desta dissertação, discutir sobre conceitos e parâmetros técnicos utilizados 

pela empresa na certificação dos recursos e reservas, bem como revisar ou reformular 

bancos de dados geológicos ou metodologias geoestatísticas empregadas na avaliação 

de tais recursos e reservas. 

 

Por sua vez, a conclusão foi baseada tecnicamente em fundamentos da engenharia de 

minas e economicamente na metodologia consagrada de análise econômica de projetos 

de mineração, baseada principalmente no fluxo de caixa e retorno financeiro do 

investimento realizado. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Após o levantamento de todo o material bibliográfico destinado à elaboração desta 

dissertação, iniciou-se o processo de organização e seleção dos tópicos de interesse 

dentro do material reunido. Seguiu-se então a etapa de estruturação e desenvolvimento 

do trabalho, proposto a ser organizado e discutido em cinco capítulos, incluindo a 

conclusão. 

 

No primeiro capítulo, constituído por esta introdução, delineia-se o plano que orientou a 

produção desta dissertação. Faz-se a apresentação do assunto, esclarece-se o objetivo do 

trabalho, define-se a metodologia empregada, justificando de forma objetiva a 

relevância do tema proposto como objeto de análise de uma dissertação de mestrado e, 

por fim, conforme se destina este tópico, mostra-se a organização do trabalho e o 

conteúdo dos capítulos. 

 

No segundo capítulo, a fim de melhor fundamentar a avaliação proposta desta 

dissertação, apresenta-se uma revisão dos conceitos de recursos e reservas minerais bem 

como de critérios considerados na avaliação técnico-econômica do aproveitamento 
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destes depósitos minerais. Abordam-se neste capítulo também os aspectos relacionados 

à viabilidade de explotação de um depósito mineral através de métodos de lavra a céu 

aberto ou subterrânea e o conceito de relação estéril-minério admissível, como um dos 

parâmetros fundamentais para subsidiar a decisão sobre a migração de uma mina a céu 

aberto para subterrânea. 

 

O terceiro capítulo volta-se especificamente para as características gerais do Morro da 

Mina. Nesse assunto são abordados os tópicos relacionados à localização do 

empreendimento, o histórico das operações de Morro da Mina e sua importância no 

desenvolvimento regional. São discutidos assuntos relacionados aos aspectos geológicos 

e estruturais da área da mina, situação atual dos recursos e reservas minerais, a evolução 

da produção ao longo dos anos considerada no planejamento de lavra, vida útil da mina, 

características geomecânicas, hidrogeológicas, disposição de estéreis e o plano de 

fechamento da mina. Uma descrição detalhada das operações da mina também é parte 

integrante deste capítulo.  

 

O capítulo quarto dedica-se aos estudos e perspectivas relacionadas ao aproveitamento 

dos recursos minerais remanescentes da cava final do Morro da Mina. Nesta etapa 

foram considerados e agrupados todos os trabalhos realizados desde 2002, que 

permitiram determinar a profundidade de transição da mina a céu aberto para 

subterrânea e analisar a viabilidade econômica da implantação de uma mina subterrânea 

partindo das características geológicas, geomecânicas, dos estudos e trabalhos técnicos 

conduzidos no Morro da Mina.  

 

O quinto capítulo aborda os resultados obtidos através dos conceitos e análises 

apresentadas nos capítulos anteriores. 

 

Por fim, no capítulo conclusivo, são retomadas as questões mais importantes tratadas 

nesta dissertação, que são objeto de considerações finais e de conclusões permitidas 

pela exposição, análises e discussão dos resultados alcançados ao longo da pesquisa  

realizada. 
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2. RECURSOS, RESERVAS MINERAIS E PLANEJAMENTO DE LAVRA 

 

2.1 RECURSOS E RESERVAS MINERAIS 

De uma maneira generalizada podemos conceituar como recurso mineral aquele 

material disponível, em quantidade e qualidade adequadas para uso industrial, mas que 

não foi submetido a uma avaliação econômica; reserva é o recurso disponível para lavra 

e que pode ser produzido economicamente, em função de custos, demanda e preços 

atuais, de acordo com Grossi et al., (2003). 

Os mesmos autores definem depósito mineral como uma concentração natural de 

qualquer substância útil, que apresente atributos geológicos de potencial interesse 

econômico, usualmente, variáveis. Tais atributos incluem morfologia, teor, composição 

mineralógica, estrutura, textura, etc. 

De acordo com o nível de informações de exploração associadas aos depósitos minerais, 

diferentes classes de recursos e reservas minerais são definidas: 

Recurso Mineral: é uma concentração ou depósito na crosta da Terra, de material 

natural, sólido, em quantidade e teor e/ou qualidades tais que, uma vez pesquisado, 

exibe parâmetros mostrando, de modo razoável, que seu aproveitamento econômico é 

factível na atualidade ou no futuro. Como todo depósito o recurso mineral é uma 

mineralização estimada por pesquisa. Condicionantes diversos farão com que o todo, ou 

uma parcela do mesmo, possa se tornar uma reserva mineral. 

Recurso Mineral Inferido: é a parte do recurso mineral para a qual a massa ou volume, o 

teor e/ou qualidades e conteúdo mineral são estimados com base em amostragem 

limitada e, portanto, com baixo nível de confiabilidade. A inferência é feita a partir de 

informações suficientes (geológicas, geoquímicas ou geofísicas, utilizadas em conjunto 

ou separadamente), admitindo-se, sem comprovação, que haja continuidade e 

persistência de teor e/ou qualidades, de tal modo que se pode ter um depósito de mérito 

econômico potencial. A pesquisa realizada não é detalhada (as estações de amostragem 

têm espaçamento relativamente amplo) e pode incluir exposições naturais e artificiais 

(estas em trincheiras, poços, galerias e furos de sonda). 
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Recurso Mineral Indicado: é a parte do recurso mineral para a qual a massa ou volume, 

o teor e/ou qualidades, conteúdo mineral, morfologia, continuidade e parâmetros físicos 

estão estabelecidos, de modo que as estimativas realizadas são mais confiáveis. Envolve 

pesquisa com amostragem direta em estações (afloramentos, trincheiras, poços, galerias 

e furos de sonda), adequadamente espaçada. 

Recurso Mineral Medido: é a parte do recurso mineral para a qual a massa ou volume, o 

teor e/ou qualidades, conteúdo mineral, morfologia, continuidade e parâmetros físicos 

são estabelecidos com elevado nível de confiabilidade. As estimativas são suportadas 

por amostragem direta em retículo denso, ou seja, em uma malha ajustada para a 

densidade de exploração adequada à fase atual da pesquisa mineral e para o tipo de 

depósito em estudo, de modo que se comprove a permanência das propriedades. 

Reserva Mineral: é a parte do recurso mineral para a qual se demonstra viabilidade 

técnica e econômica para produção. Essa demonstração inclui considerações sobre 

elementos modificadores, tais como fatores de lavra e beneficiamento, de economia e 

mercado, legais, ambientais e sociais, justificando-se a avaliação, envolvendo análise de 

lucratividade, em um dado tempo. Uma reserva mineral com viabilidade técnica e 

econômica demonstrada significa que está apta para o aproveitamento econômico e que 

existe tecnologia disponível para tal aproveitamento, conforme deve ser 

consubstanciado no pertinente estudo de viabilidade, com adequado nível de 

confiabilidade. 

Reserva Mineral Indicada: é a parcela economicamente lavrável do recurso mineral 

indicado e, mais raramente, do recurso mineral medido, para a qual a viabilidade técnica 

e econômica foi demonstrada; inclui perdas (e diluição) com a lavra e o beneficiamento. 

Avaliações apropriadas, além da viabilidade técnica e econômica, são efetuadas 

compreendendo elementos modificadores, tais como fatores legais, ambientais e sociais. 

As avaliações são demonstradas para a época em que se reportam as reservas e 

razoavelmente justificadas. 

Reserva Mineral Medida: é a parcela economicamente lavrável do recurso mineral 

medido, incluindo perdas (e diluição) com a lavra e o beneficiamento, para a qual a 
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viabilidade técnica e econômica encontra-se tão bem estabelecida existindo alto grau de 

confiabilidade nas conclusões. Os estudos abrangem análises dos diversos elementos 

modificadores (tais como lavra, metalurgia, economia e mercado, fatores legais, 

ambientais e sociais) e demonstram que, na época em que se reportaram as reservas, sua 

extração era claramente justificável, bem como adequadas as hipóteses adotadas para 

investimentos.  

A figura 2 ilustra o processo de relação entre a informação de exploração existente e as 

diversas classes de recursos e reservas minerais. 

 

Figura 2 - Relação entre a informação de exploração existente e as diversas classes 

de recursos e reservas minerais (Grossi et al., 2003). 

 

2.2 APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE DEPÓSITOS MINERAIS 

                                         

Os processos envolvidos na recuperação dos bens minerais durante seu aproveitamento 

econômico estão divididos em fases denominadas prospecção, exploração, 

desenvolvimento e lavra, e podem ser evidenciados conforme os fatores citados: 
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 características naturais e geológicas do corpo mineral, tipo do minério, 

distribuição espacial, topografia, hidrogeologia, características ambientais de 

sua localização e características metalúrgicas etc; 

 fatores econômicos: custos operacionais e de investimento, razão de 

produção, condições de mercado etc; 

 legais: regulamentação local, regional e nacional, política de incentivo à 

mineração etc; 

 fatores tecnológicos: equipamentos, ângulos de talude, altura de bancada, 

inclinação de rampas etc. 

 

A conexão entre estes fatores evidencia a complexidade das operações envolvidas na 

recuperação do bem mineral e, por consequência a importância do planejamento de tais 

operações no aproveitamento econômico dos depósitos minerais. 

 

A escala de produção de um empreendimento mineiro é estabelecida em função das 

reservas (medidas e indicadas), da conjuntura tecnológica e econômica e em particular 

das condições de mercado. Desta forma, reservas maiores sugerem escalas de produção 

mais elevadas, todavia essa relação não é linear. Em muitos casos, altas escalas de 

produção não fornecem tempo suficiente para depreciar equipamentos e infraestrutura 

civil em geral. Por outro lado, escalas de produção diminutas impedem a lucratividade 

do projeto na maioria das vezes. A escala de produção adequada deverá considerar uma 

pesquisa de mercado, sendo definida em função de produções e consumos verificados 

para o bem mineral que se deseja produzir considerando projeções de consumo deste 

bem, na área de influência econômica onde a jazida está situada. 

 

Outro aspecto relevante no aproveitamento econômico dos depósitos minerais são os 

denominados teores de corte e médio. Durante a modelagem geológica dos depósitos 

minerais deve-se proceder a classificação das diversas porções do depósito de acordo 

com os respectivos teores, através de informações obtidas nas etapas da pesquisa 

mineral. São raros os casos de jazidas perfeitamente homogêneas. Assim dentro das 

reservas delimitadas para lavra, encontram-se porções de teores inferiores, medianos e 
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mais altos. A partir destes intervalos de teores, da definição da escala de produção, dos 

custos fixos e variáveis envolvidas no processo produtivo, poderão ser determinados os 

teores de corte e médio da reserva geológica.  

 

Desta forma, de acordo com Curi (2010), podemos conceituar: 

 

Teor de Corte: conceituado como teor mínimo exigido na alimentação da planta de 

beneficiamento a fim de se obter, em condições técnicas e econômicas, um concentrado 

final dentro das características do mercado consumidor. 

 

Teor Médio: é definido como o valor médio obtido entre os teores da reserva geológica, 

caracterizada pela tonelagem tecnicamente lavrável independente do método e lavra e 

equipamentos empregados. 

 

Diante desses conceitos, considerados pré-requisitos para a fase de lavra de um depósito 

mineral, podemos avaliar as alternativas possíveis para o aproveitamento econômico do 

depósito mineral. De acordo com Curi (2010), existem duas alternativas extremas de 

aproveitamento de um bem mineral; ambas são tecnicamente possíveis, mas carecem de 

fundamento econômico já que não conduzem à maximização atual dos benefícios 

futuros. 

 

Na primeira alternativa que diz respeito à lavra da totalidade do depósito mineral, com 

aproveitamento total da substância útil contida, sem atentar para o aspecto econômico 

desta operação. Esta alternativa somente se justifica quando calcada em razões de 

ordem estratégica ditadas pela política mineral do país ou pela necessidade de 

manutenção da segurança nacional. 

 

A segunda alternativa se refere à lavra das partes mais ricas das jazidas, caracterizando 

uma lavra ambiciosa e evidentemente a um custo operacional mais baixo. Esta 

alternativa embora conduza a resultados econômicos positivos não os maximiza, pois a 

lavra do remanescente poderá ficar comprometida pela destruição das características 
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médias do jazimento pela retirada de sua porção mais rica; neste caso a lavra 

remanescente não poderá se realizar com resultados econômicos satisfatórios. 

 

O projeto de mineração deve objetivar a busca da solução ideal, comprometida entre as 

duas alternativas extremas citadas, e que conduza ao atendimento do objetivo 

econômico já citado. Assim em todo projeto de mineração, deve-se analisar as 

alternativas compreendidas nos limites considerados, através dos respectivos fluxos de 

caixa até a definição da solução ideal. Representa uma fase extremamente difícil de um 

projeto de mineração, entretanto, é uma fase decisiva, pois, nela fixa-se uma escala de 

produção, base para o cálculo de todas as outras fases do projeto que dela dependem 

(Costa, 1979). 

 

A maximização do aproveitamento da reserva com a minimização dos custos de 

produção conduzirá a solução ideal, em que a lavra dos blocos ricos ou com teores 

acima do teor de corte estipulado, associada à lavra de blocos mais pobres ou com 

teores abaixo do teor de corte, permitirá o fornecimento à planta de beneficiamento do 

minério dentro das especificações necessárias. A reserva representada por todos os 

blocos que são tecnicamente lavráveis em sua totalidade constituem a massa lavrável 

com um determinado teor médio desta reserva total. 

 

As grandezas teor de corte, teor médio e massa da reserva estão intimamente 

correlacionadas entre si. Ao fixarmos o valor de uma delas, as outras são 

automaticamente determinadas. 

 

Geralmente a grandeza a ser fixada nos projetos de mineração é o teor médio do minério 

a ser lavrado, que deverá satisfazer aos requisitos de ordem técnica e econômica do 

conjunto mina-beneficiamento. Este teor médio deve ser tal que minimize a soma dos 

custos de lavra e beneficiamento, maximizando o aproveitamento da reserva e 

satisfazendo os requisitos econômicos.  

 

Reportando-se às curvas de parametrização da jazida e estudando sobre elas os efeitos 

acima referidos; admitamos, ainda, que a quantidade anual do produto de 
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beneficiamento permaneça constante, qualquer que seja o teor de alimentação escolhido. 

A um dado aumento de teor de alimentação, corresponde um aumento no teor de corte e 

uma diminuição na reserva lavrável. Em consequência, haverá também um aumento na 

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

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

o custo de lavra é expresso pelo custo de uma tonelada de minério que entra na usina de 

beneficiamento, estando nele já computado o custo de remoção de estéril, é evidente 

que aquele custo cresce com o aumento do teor de alimentação, pela maior quantidade 

de estéril envolvido.  

 

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

quantidade de mineral útil contido no minério bruto e não ao custo unitário da tonelada 

alimentada. No entanto, seguindo ambas as linhas de raciocínio chega-se ao mesmo 

resultado.  

 

A variação do custo de lavra com o teor de alimentação é evidenciada pela figura 3. 

 

 
Figura 3 - Relação entre o teor e o custo de lavra para uma explotação a céu aberto 

(Costa, 1979). 

 

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

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

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

mineral de interesse, e, consequentemente, exige menor consumo de reagentes, menores 
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equipamentos, menor quantidade de insumos, enfim, um menor investimento inicial e 

custo operacional. Também aqui é válido o dito anteriormente sobre a consideração da 

incidência do custo sobre o minério bruto e não sobre o metal contido. 

 

A figura 4 ilustra a variação do custo de beneficiamento com o teor de alimentação.  

 

Figura 4 - Relação entre o teor e o custo de beneficiamento para uma explotação a 

céu aberto (Costa, 1979). 

 

Conforme mostrado, o custo de mineração é a soma dos custos referidos; compondo as 

duas figuras representativas das variações destes custos e traçando a curva 

representativa do somatório dos mesmos, teremos a figura 5. 

 
Figura 5 - Curvas do custo de lavra e beneficiamento e o ponto P ao qual 

corresponde o teor ótimo To (Costa, 1979). 

 

 

A observação da curva do custo de mineração permite identificar o ponto P; ao qual 

corresponde o teor ótimo To, para o qual o custo de mineração é mínimo. Existem 
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modelos matemáticos que permitem a dedução do teor ótimo de alimentação; a 

aplicação destes modelos é extremamente útil e válida como uma primeira aproximação 

do problema, pois permite quantificar uma ordem de grandeza do teor procurado. A 

partir deste valor inicial, deve se proceder a testes de concentração - mesmo em escala 

de bancada - e determinar pontos suficientes que permitam o traçado da curva de 

variação correspondente. Ao mesmo tempo, elaboram-se os planos de lavra 

correspondentes aos vários teores considerados - que devem variar em um intervalo 

correspondente à porção mais baixa da curva do custo de mineração determinada pelo 

modelo matemático. São também gerados pontos suficientes que permitem o traçado da 

curva correspondente à variação do custo da lavra com o teor de alimentação. A curva 

resultante do somatório das curvas referidas permite a obtenção do teor ótimo 

procurado. Enfatiza-se a importância da determinação desta grandeza como única 

medida para evitar uma lavra predatória ou uma lavra indiscriminada, ambas com 

resultados econômicos não maximizados. 

 

2.3 PLANEJAMENTO DE LAVRA  

 

Entende-se por planejamento da lavra o projeto de evolução da mina compreendendo a 

previsão de meios e determinação dos custos inerentes a esta evolução. Os meios 

utilizados são os equipamentos e o pessoal e os custos são aqueles decorrentes da 

operação destes equipamentos e pessoal, conforme Costa (1979). Um planejamento de 

lavra é essencialmente dinâmico: à medida que a mina vai sendo lavrada, novas 

informações vão se tornando disponíveis, obrigando a uma constante adaptação do 

plano original às novas condições da mina, evidenciadas pela evolução da lavra. No 

entanto, antes de se iniciarem as atividades de lavra é necessário, com as informações 

então disponíveis sobre a jazida e segundo um programa de produção pré-estabelecido, 

projetar as transformações que a mina sofrerá, no espaço e no tempo.  

 

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

desenvolverão na mina, desde a sua preparação para início da produção até o seu 

término, quando a mina se tornar exaurida (Costa, 1979). Assim, torna-se possível, com 

a antecedência necessária, preverem-se os meios necessários à consecução deste 
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planejamento e proverem-se os recursos necessários. O planejamento da lavra, 

cumprindo a finalidade de roteiro das operações mineiras, se baseia em planos 

diferenciados pelas suas finalidades e naturezas; em termos gerais, estes planos se 

classificam em planos de longo, médio e curto prazo. 

 

O plano de exaustão da mina constitui o planejamento de todas as atividades de lavra no 

longo prazo. A sua elaboração se faz com os objetivos de cubar a reserva tecnicamente 

lavrável, determinar o estéril a ser removido e, consequentemente, a relação estéril-

minério. Este plano, por definir os limites da cava final, é fundamental para a 

elaboração dos planos de lavra de médio e curto prazo, que são elaborados como partes 

integradas daquele (Costa, 1979).  

 

No entanto, planos que abranjam períodos de tempo maiores, apresentam maiores 

probabilidades de refletirem de perto a realidade, por englobarem massas maiores e, 

consequentemente, menores erros nas avaliações de médias efetuadas, sobre as variáveis 

endógenas. Assim, enquadrados na categoria de planos de médio prazo, é usual 

elaborarem-se os planos correspondentes ao 5° e ao 10° anos de produção, como 

medidas necessárias à visualização da evolução da lavra, com relativa pequena margem 

de erro, para os períodos considerados. Os planos acima mencionados, evidenciando as 

mutações que a mina sofrerá ao longo de sua vida, permitirão o dimensionamento dos 

equipamentos encarregados destas mudanças e, consequentemente, os investimentos e 

custos operacionais envolvidos. 

 

Os objetivos básicos de um planejamento de lavra podem ser sumarizados nos pontos 

que seguem. 

 

 lavrar o minério de tal forma que o custo de sua produção seja o menor possível. 

 

 manter a operação sempre viável, de acordo com o planejado, aplicando 

corretamente os equipamentos dimensionados, os espaços de trabalho, as vias de acesso 

para as diversas frentes etc.  
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 proceder sempre o decapeamento necessário, de tal maneira a não prejudicar a 

qualidade do minério produzido e distribuir bem a alocação dos diversos equipamentos 

no decorrer do tempo.  

 

 realizar a abertura da mina e a extração da produção de forma segura e, de 

acordo com as etapas planejadas, tomando todos os cuidados para com o treinamento da 

mão de obra, atividades pioneiras, uso adequado dos equipamentos, infraestrutura e 

suporte logístico, minimizando os riscos de atraso e sem comprometer a geração de 

receitas para a empresa.  

 

 otimizar a estabilidade dos taludes, com base em estudos geomecânicos de tal 

forma a evitar problemas com deslizamento de paredes que podem causar sérios 

transtornos à produção, inclusive com riscos de morte aos trabalhadores.  

 

 verificar cuidadosamente e continuadamente os planos de produção, incluindo a 

escala e teores de corte, pois a conjuntura tecnológico-econômica não permanece 

constante. 

 

 usar sempre a melhor estratégia de seleção e aplicação de equipamentos, 

estudando todos os cenários factíveis verificando previamente a sensibilidade “que 

acontece se” antes de se tomar a decisão final.  

 

2.4 RELAÇÃO ESTÉRIL-MINÉRIO 

 

O parâmetro relação estéril-minério é amplamente usado no ramo da mineração. A 

relação estéril-minério global é definida como a proporção global do volume total de 

estéril da cava final projetada (incluindo decapeamento, se houver) e o volume de 

reservas totais (Hartman, 1992). A relação estéril-minério global (RG) é definida como: 

 

 

 

RG = Volume de estéril removido a profundidade H       (Ve)    (1) 

                      Volume de minério recoberto a profundidade H    (Vm) 
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A geometria da cava final e o desenvolvimento da exploração podem variar em função 

das litologias, estrutura da mineralização e estudos geotécnicos. A relação estéril-

minério será influenciada diretamente pela definição da geometria final dos taludes, 

passando por modificações durante o aprofundamento da cava, de acordo com a 

evolução do planejamento da mina. Diversos métodos de análise para obter os limites 

da cava ótima utilizando a relação estéril-minério global podem ser utilizados.  

 

Inicialmente deve se estabelecer os parâmetros geomecânicos e operacionais, 

determinando assim, a relação estéril-minério global da cava a céu aberto, necessária 

para remover um determinado volume de minério, de acordo com uma geometria de 

taludes definidas previamente.  

 

Definem-se então os custos de lavra e o custo das operações de retirada de estéril. Em 

uma análise mais superficial, todo o corpo mineral é lavrado com a avaliação desta 

relação, em função do tempo. Para a produção em cada período são determinados os 

custos, rendimentos e o fluxo de caixa gerado. Os retornos financeiros considerados 

para cada ano são descontados para refletir um período do valor do dinheiro em um 

tempo determinado, dependendo das diretrizes da empresa. O resultado é considerado 

como o valor da mina ou da produção mineral. O processo consiste em lavrar 

continuamente até um período em que não aumente esse valor, e desta forma, a 

geometria da cava ótima final é determinada. Com a flutuação dos preços de vendas, 

aumento do custo de lavra, e a introdução de técnicas de mineração mais sofisticadas, o 

planejamento geral da mina e a relação estéril-minério poderão mudar assim como a 

vida útil da mina. Por essa razão é necessário uma reavaliação periódica do projeto de 

longo prazo em intervalos regulares. Tendo sido determinada a cava final ótima e a 

relação estéril-minério, o planejamento de mina pode ser executado.  

 

As três formas econômicas básicas aplicando a relação estéril-minério global em 

mineração a céu aberto de acordo com Curi, (2010) são: 

 

1. Método de retirada descendente do decapeamento total. 
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Esse método requer que cada banco de minério seja minerado em sequência e que todo 

o estéril em particular desse banco, seja removido até os limites da cava ótima. As 

vantagens desse método são: cria espaço suficiente para os trabalhos de lavra, o acesso 

ao minério é feito pelo banco subsequente, todos os equipamentos estão no mesmo 

nível. É bastante utilizado na lavra com auxilio de correias em bancadas. Desta forma, 

reduz-se a diluição do minério nos bancos, permitindo uma lavra mais seletiva. O 

posicionamento dos equipamentos é mais estável. A desvantagem primária desse 

método é que os custos são antecipados nos anos iniciais, praticando-se alta relação 

estéril-minério, quando benefícios são necessários para o pagamento do investimento ou 

retorno de capital. 

 

2. Método da diminuição da relação estéril-minério. 

 

Nesse método a remoção do estéril somente é praticada em função da necessidade de 

liberar o próximo minério a ser lavrado. Os trabalhos nos taludes de estéril podem 

permanecer conforme os taludes gerais da cava final, ou poderão ser mais suaves. 

Usualmente podemos inserir as chamadas “recorrências” para se evitar a restrição de 

áreas da cava, ou dificuldades de desenvolvimento da mina provocada pela existência 

de bancos a serem retomados. Esse método permite um máximo de benefícios nos 

primeiros anos reduzindo o risco de investimento em decapeamento antecipado do 

estéril. A desvantagem deste método é quando não se inserem as “recorrências”, a 

operação da mina é dificultada pelo grande numero de frentes de lavra, em praças de 

produção estreitas. 

 

3. Método da relação estéril-minério constante. 

 

Esse método tenta remover o estéril a uma razão aproximada da relação estéril-minério 

global. Os trabalhos de remoção de estéril se aprofundam com a evolução da lavra até 

que a mesma atinja a configuração de cava final. Esse método tem vantagens e 

desvantagens concomitantes, pois se convive com o compromisso de remover o estéril 

sem folgas, mantendo-se a média controlável, possibilitando o dimensionamento sem 

surpresas. Algumas vezes neste método existe a dificuldade de se liberar o minério com 
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a qualidade ideal. Os equipamentos são de mesmo porte e os trabalhos necessários até o 

final da vida da mina são relativamente constantes.  

 

2.5 SELEÇÃO DO MÉTODO DE MINERAÇÃO  

 

Durante a evolução da lavra o empreendimento mineiro atravessa diferentes fases desde 

o início das atividades de supressão de vegetação e decapeamento do depósito, passando 

por distintas fases do desenvolvimento da mina, até a fase de encerramento definitivo 

das atividades de lavra ou fechamento da mina. Durante a vida útil de uma mina, de 

acordo com Macêdo et al. (2001), existem essencialmente cinco situações possíveis na 

lavra de depósitos minerais: 

 

1. A céu aberto: a cava é determinada levando em consideração o talude, o valor do 

minério e a quantidade de material a ser removida. 

2. A céu aberto seguindo-se um estágio de transição à lavra subterrânea: a profundidade 

final da cava é definida pelos custos previstos da lavra subterrânea. 

3. Subterrânea. 

4. Subterrânea, podendo passar a céu aberto: raramente acontece quando se seleciona 

um método de lavra durante a análise de viabilidade. Não obstante, se tais mudanças 

forem previsíveis, o projeto original deve ser tal que a transição seja realizada de forma 

mais simples possível. 

5. Simultaneamente por combinações de métodos de lavra a céu aberto e subterrânea. 

De acordo com os autores, a seleção entre um método a céu aberto ou subterrâneo 

quando ambos são tecnicamente viáveis, baseia-se essencialmente sobre o critério 

econômico. A metodologia adotada em determinado setor da jazida é aquela que 

apresenta o menor custo unitário, considerando-se todos os condicionantes operacionais. 

Ainda de acordo com os mesmos, existem casos particulares de minas que tem suas 
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condicionantes operacionais, influenciadas por fatores políticos, ambientais ou sócio-

culturais, tornando esta decisão muitas vezes como condição decisiva para a atividade.  

 

Deste modo, considerando o aspecto econômico, a opção de se lavrar uma mina a céu 

aberto ou em subsolo, poderá ser expressa pela relação de mineração admissível 

(relação estéril-minério limite). Esta relação é um dos valores fundamentais de qualquer 

planejamento de lavra, bem como os denominados teores de corte (para a mesma jazida 

haverá teores de corte diferentes, se ela for lavrada a céu aberto ou subterrânea), 

admitindo como tecnicamente viável ambos tipos de lavra (Hartman, 1992). 

 

Em uma análise simplificada, esta relação econômica envolve custos, quantidade dos 

materiais extraídos e preços que são praticados na venda do minério lavrado por cada 

método. Sendo assim, dispondo da relação de estéril a ser removida e seu custo unitário, 

os preços do minério lavrado por um método subterrâneo e a céu aberto, então a relação 

estéril-minério máxima, em que ainda haveria economicidade na lavra a céu aberto, 

obedece à equação (2). 

 

A opção de lavra deverá ser obtida através da análise das expressões: 

 

Cs > Cam + RCae  -  Lavra a céu aberto (2) 

Cs = Cam + RLCae  -  Relação limite (3) 

Cs < Cam + RCae -  Lavra subterrânea (4) 

Onde: 

Cs - custo de lavra subterrânea de 1 t de minério, incluindo os custos operacionais de 

desmonte, carregamento e transporte do mesmo até a usina de concentração; 

Cam - custo de lavra a céu aberto de 1 t de minério, incluindo os custos operacionais de 

desmonte, carregamento e transporte até a usina de concentração; 
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Cae - custo de lavra do estéril, incluindo seu desmonte, carregamento e transporte até a 

pilha de estéril; 

R - relação de mineração ou relação estéril-minério, que representa o número de 

unidades de estéril a remover para cada unidade de minério lavrada a céu aberto. 

A condição limite obtida da situação (3), denominada relação de mineração admissível 

ou relação estéril-minério limite é dada por RL = (Cs – Cam) / Cae. 

Pode-se demonstrar na figura 6 através do gráfico a evolução dos custos de lavra 

envolvendo métodos de mineração a céu aberto e subterrâneo: 

 

 

Figura 6 - Tendência dos custos na mineração a céu aberto e subterrânea (Silva, 

2010). 

 

O gráfico mostra o que tende a acontecer durante o aprofundamento das minas a céu 

aberto em corpos de minério inclinados e com a relação estéril-minério crescente, 

associada ao aumento dos custos de transporte em consequência de maiores distâncias e 

profundidades médias alcançadas pela lavra. O ponto RL indica onde os custos da lavra 

a céu aberto e subterrânea são equivalentes. 

 

A opção de se lavrar uma mina a céu aberto ou subterrânea dependerá de se ultrapassar 

ou não a relação de mineração admissível (ou relação estéril-minério limite). Essa é uma 

RL 
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análise econômica e a definição do ponto exato da transição de uma mina a céu aberto 

para subterrânea, deverá incluir ainda a consideração dos seguintes fatores: 

 

a) as considerações técnicas previamente detalhadas para a seleção de um método 

de lavra subterrâneo (social, ambiental, econômica, geomecânica etc). 

 

b) incertezas geológicas, custos e parâmetros geomecânicos considerados no 

dimensionamento dos taludes da cava final. 

 

c) a programação de investimentos em equipamentos, mão de obra e em 

infraestrutura necessárias as operações subterrâneas. 

 

d) as dimensões do pilar entre a mina a céu aberto e subterrânea (crown pillar), 

requerido para manter a estabilidade e segurança das escavações subterrâneas e 

da cava final. 

 

e) a possibilidade de utilização dos métodos e equipamentos combinados de lavra a 

céu aberto e subterrânea (sinergia operacional).  
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3. CARACTERÍSTICAS DA LAVRA DE MORRO DA MINA 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A unidade operacional de Morro da Mina está localizada no município de Conselheiro 

Lafaiete, região central do estado de Minas Gerais conforme mostra a figura 7. A 

distância entre a mineração e a cidade de Belo Horizonte, capital do estado, é de 93 km, 

com acesso feito através da rodovia BR 040, em direção à cidade do Rio de Janeiro.  

 
Figura 7 - Localização do Morro da Mina. 

 

3.2 HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES 

 

Morro da Mina é uma mina centenária. Quando o país começava a consolidar a história 

da indústria nacional de mineração, em 1896, empreendedores brasileiros iniciaram os 

estudos para dimensionar o potencial da jazida de manganês. A figura 8 mostra o início 

das operações no Morro da Mina. 

 

Figura 8 - Início das operações no Morro da Mina (Vale Manganês, 2010). 
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Em 1902, através da S.A. Companhia Morro da Mina iniciaram-se as atividades de 

explotação de Morro da Mina, que recebeu esse nome por localizar-se numa colina, cuja 

altitude permitia visualizar toda a cidade de Conselheiro Lafaiete. Mas foi durante a 

primeira (1914-1918) e a segunda guerra (1939-1945), que o Morro da Mina 

experimentou sua melhor fase comercial, abastecendo os Estados Unidos com minério 

de manganês para a fabricação de material bélico. 

 

De 1902 a 1969, lavraram-se aproximadamente 8 milhões de toneladas de óxido de 

manganês e de 1969 até os dias atuais, a mina tem abastecido o mercado nacional e 

internacional com o minério de manganês sílico-carbonatado, que constitui o proto-

minério da jazida. 

 

Em março de 2004 através de simplificação societária a Companhia Paulista de Ferro-

ligas (CPFL), juntamente com a Sociedade Mineira de Mineração (SMM), foi unificada 

em uma única empresa denominada Rio Doce Manganês (RDM). 

 

A RDM era uma empresa 100% pertencente à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

que englobava a área de negócio manganês sob a propriedade do Grupo CVRD, 

incluindo além dos ativos no Brasil as plantas de ferro-ligas na França e Noruega. 

 

Em 2007 a Companhia Vale do Rio Doce alterou sua denominação, passando a se 

chamar apenas VALE, desta forma, alinhado com as diretrizes estratégicas da empresa, 

a Rio Doce Manganês, recebeu a denominação de Vale Manganês, sem alterações na 

sua estrutura de ativos.  

 

3.3 GEOLOGIA DA ÁREA DA MINA 

 

As rochas encaixantes da mineralização são interpretadas como pertencentes aos 

terrenos granito-greenstone belt, formados por quartzo-biotita-xistos, anfibolitos, 

grafita-xistos, granitóides, granodioritos e a rocha mineralizada. As principais litologias 

identificadas de acordo com Viana et al. (2011), são descritas  a seguir: 
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Anfibolito 

Apresenta estrutura maciça, com xistosidade pouco desenvolvida, e muito fraturada 

quando a rocha está sã. O solo proveniente de sua alteração é silto-argiloso e apresenta 

coloração marrom alaranjada. 

 

Quartzo-Biotita Xisto 

Trata-se da principal litologia encaixante do corpo de minério. Pode ocorrer também 

como faixas intercaladas com o minério. Possui coloração cinza claro a escuro, foliação 

bem desenvolvida (porém normalmente selada) e granulometria fina a média. Observa-

se localmente a presença de cristais de granada, disseminados pela rocha ao longo dos 

planos de foliação. Ocorrem faixas mais enriquecidas em biotita, que pode estar 

associada a zonas de cisalhamento.  

 

Xisto Grafitoso 

Esta rocha apresenta-se intercalada em todos os pacotes litológicos do depósito, com 

espessuras normalmente centimétricas, podendo chegar a métricas. Possui foliação 

desenvolvida, coloração cinza escuro, untuosa ao tato. É comum a ocorrência de 

descontinuidades espelhadas. 

 

Granito/Granodiorito 

Ocorre na forma de intrusões cujas apófises podem ser observadas penetrando 

discordantemente em todos os tipos litológicos. Possui composição predominantemente 

quartzo-feldspática, estrutura maciça e granulação grosseira (por vezes pegmatóide). 

 

Minério Sílico-Carbonatado 

O minério de manganês de Morro da Mina é de composição sílico-carbonática, 

constituído principalmente por rodocrosita, quartzo, espessartita e rodonita (ou tefroíta). 

Os corpos mineralizados são verticalizados e alongados, apresentando formas de 

sigmóides ou amêndoas, com desenvolvimento de processos de boudinagem em eixos 

verticais e horizontais e potências que variam de centimétricas a centenas de metros de 

espessura, posicionados na porção central da mina. É comum a presença de lentes de 
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materiais estéreis, principalmente o quartzo-biotita-xisto e intrusões de granitóides no 

interior dos corpos de minério.  

 

As figuras 9 e 10 mostram as principais litologias presentes na área da mina. 

 

Figura 9 - Geologia de Morro da Mina (Vale Manganês, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Perfil Geológico 8350 (Vale Manganês, 2010). 

 

          LEGENDA 

            
         Mn. Sílico-carbonatado 

 

           Quartzo Biotita Xisto 

 

           Granitóides 
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3.4 RECURSOS E RESERVAS 

 

 

Para a modelagem geológica, utilizada na estimativa dos recursos e reservas, foram 

elaboradas 48 seções geológicas interpretadas com as diferentes litologias identificadas. 

O espaçamento entre as seções foi de 15 metros obedecendo às orientações SE-NW. 

Percebeu-se a continuidade do corpo mineralizado em profundidade, pois as sondagens 

foram paralisadas ainda dentro do corpo mineralizado, devido principalmente às 

limitações técnicas impostas pelos equipamentos utilizados. 

 

As seções foram geradas com as informações de sondagens existentes e interpretações 

da geologia estrutural da mina. Após a elaboração das seções e sua importação para o 

software Gemcom, um sólido foi gerado como produto da modelagem geológica. 

 

As dimensões adotadas para a confecção do modelo de blocos basearam-se na 

orientação dos corpos geológicos, no espaçamento entre as seções geológicas 

interpretadas, na continuidade dos corpos e na altura das bancadas. As informações de 

sondagens disponíveis nos trabalhos de pesquisa mineral executados em diversas 

campanhas totalizam 11.823,22 metros perfurados e distribuídos conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - Campanhas de sondagem (Vale Manganês, 2008). 

 

 
 

A figura 11 apresenta a projeção dos furos de sonda realizados nas diversas campanhas 

de sondagem. 

 

Figura 11 - Projeção das sondagens realizadas (Vale Manganês, 2008). 
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Após a atualização dos parâmetros geológicos, procedeu-se a reavaliação do quadro de 

recursos e reservas. Os recursos e reservas no Morro da Mina foram auditados através 

dos padrões internacionais previstos pelo código Australiano de Recursos e Reservas 

Minerais JORC Code (2006) e certificados pela Pincock Allen e Holt do Brasil (2009).  

 

Estes valores foram convertidos conforme os padrões brasileiros de classificação de 

reservas minerais. De acordo com Grossi et al. (2003), as classes de reservas minerais, 

provada e provável, constantes em alguns códigos, correspondem, respectivamente, às 

classes de reservas minerais medida e indicada, aqui usadas. Os resultados dos recursos 

e reservas certificados estão descritos nas tabelas 2 e 3 respectivamente e a figura 12, 

mostra uma vista geral do estéril e minério na área da mina a céu aberto. 

Tabela 2 - Recursos considerados no Morro da Mina (Pincock Allen e Holt, 2009). 

 

 

Tabela 3 - Reservas consideradas no Morro da Mina (Pincock Allen e Holt, 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Modelo geológico do minério (vermelho) e estéril (verde), (Vale 

Manganês, 2010). 

Classe Massa (t) Mn (%)

Medido 8.104.000 30,24

Indicado 9.617.000 28,74

Inferido 3.331.000 -

Total de Recursos 21.052.000 29,43

RECURSOS - MORRO DA MINA 

Classe Massa (t) Mn (%)

Medida 7.381.000 30,41

Indicada 4.833.000 30,39

Total de Reservas 12.214.000 30,4

RESERVAS - MORRO DA MINA 
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3.5 GEOMECÂNICA E HIDROGEOLOGIA 

 

3.5.1 GEOMECÂNICA 

 

O estudo da geomecânica é fundamental no projeto dos taludes da cava da mina, e em 

muitos casos, apresenta-se como condição técnica decisiva nos planos de 

desenvolvimento e lavra da mina. 

 

Estudos realizados até os dias atuais, através de sondagens, análises laboratoriais e 

classificação geomecânica, indicam uma geometria de cava com 3 domínios 

geomecânicos (Setor Norte, Setor Sul e Transição) e diferentes cotas altimétricas para o 

contato Rocha Sã/Alterada.  

 

Para cada setor da cava final projetada, foram definidos através dos estudos realizados, 

diferentes geometrias e ângulos para os taludes e faces dos bancos através da subdivisão 

dos setores principais em 6 zonas, adequando a geometria da cava as condições da rocha 

ou solo local, objetivando à estabilidade geomecânica e segurança das operações de 

lavra. 

 

Os domínios geomecânicos estão definidos conforme a figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Setorização geomecânica de Morro da Mina (BVP Engenharia, 2003). 
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A geometria e os ângulos definidos para os taludes da cava final são apresentados na 

figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Ângulos adotados nos taludes da mina (BVP Engenharia, 2003). 

 

3.5.2 HIDROGEOLOGIA E DRENAGEM DE MINA 

 

A mina vem executando a drenagem da cava através do sistema convencional de 

direcionamento das águas nas laterais das bermas de cada banco, até um reservatório 

tipo “sump”, escavado em rocha e localizado no fundo da cava no nível 900, onde 

ocorre a coleta e o bombeamento destas águas. No “sump” do N900 uma bomba 

centrífuga submersa bombeia a água até os tanques de sedimentação e de lá, são 

devolvidas por gravidade ao Rio Gigante, localizado à jusante do empreendimento. 

Com o desenvolvimento da mina, a operação de bombeamento via “sump” está 

transitoriamente sendo substituída por bombeamento via poços e o rebaixamento do 

nível freático na área da mina torna-se fundamental para a continuidade dos trabalhos de 

extração de minério e aprofundamento da cava. Um projeto de aproveitamento desta 

água nas operações de beneficiamento do minério está em desenvolvimento.  

 

A figura 15 apresenta o modelo hidrogeológico da área da mina destacando o limite das 

pilhas de estéril, cava da mina, Lagoa do Ipê e as duas principais zonas hidrológicas (1 e 

2) definidas pelo modelo. 
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Figura 15 - Modelo hidrogeológico da área da mina (Golder Associates, 2009). 

 

3.6 PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO 

 

O plano de aproveitamento econômico do Morro da Mina (PAE, 2010) considera a 

seguinte evolução da produção até a exaustão da mina a céu aberto: 

 

-De 2012 até 2020, produção estimada de 156.000 t/ano de produto final; 

-De 2021 até 2030, produção estimada de 180.000 t/ano de produto final; 

-De 2031 até o final da vida útil da mina a céu aberto, uma produção estimada de 

240.000 t/ano de produto final. 

 

Seguindo este planejamento de produção a partir de 2012, considerando as reservas 

medida e indicada, a vida útil estimada para a mina seria de aproximadamente 50 anos. 

Estas reservas serão ainda submetidas a campanhas de sondagens adicionais, uma vez 

que a posição dos furos de sonda indica a continuidade da mineralização abaixo da cota 

alcançada.  

 

 

 

Zona 1

Zona 2

Cava

Limites das Pilhas
Lagoa do Ipê

Zona 1

Zona 2

Cava

Limites das Pilhas
Lagoa do Ipê

Zona 1

Zona 2

Cava

Limites das Pilhas
Lagoa do Ipê
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3.6.1 SEQUENCIAMENTO DA LAVRA  

 

Para atendimento ao plano de produção previsto, a mina está sequenciada em 5 macro-

fases até a cava final considerando a viabilidade econômica da lavra a céu aberto. As 

fases do sequenciamento da mina estão mostradas na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Sequenciamento da mina em cinco fases no perfil 8350 (Vale 

Manganês, 2009). 

 

O sequenciamento da lavra foi gerado pelo software GEMS e Whittle da GEMCOM, 

que permitiram uma sequência de lavra otimizada, com recuperação da reserva de 90% 

e maximização do produto final, de acordo com a especificação de teores médios entre 

29% e 32% de manganês.  

 

Considerando os custos operacionais envolvidos na produção e o valor econômico do 

produto final gerado, os limites econômicos da cava foram estimados através da 

definição da função-benefício e daí então, operacionalizada a cava final (explicada em 

detalhes no capítulo 4) e então, definidas as sequências de desenvolvimento e lavra da 

mina, permitindo assim a maximização da recuperação da reserva dentro destes 

parâmetros econômicos. A cava final operacionalizada contempla os principais acessos, 

ângulos de taludes individuais em cada setor e geometria das bancadas de acordo com 

os parâmetros geomecânicos dos maciços presentes na mina.   
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A operacionalização foi efetuada obedecendo aos parâmetros geométricos citados na 

tabela 4. A figura 17 mostra a sequência de lavra adotada até a cava final. 

 

Tabela 4 - Parâmetros geométricos da cava final (Vale Manganês, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sequenciamento da lavra definida até a cava final (Vale Manganês, 

2009). 

 

PARÂMETRO DIMENSÃO

Altura dos Bancos 10m

Largura de Rampas 12m

Inclinação das Rampas 10%

Largura Mínima de Bermas 6m

Largura Mínima das Praças de Trabalho 10m

Raios Mínimos de Curvatura / Praça de Reversão 14m

Largura Mínima do Fundo da Cava 15m

Ângulos Gerais de Taludes (Mínimo e Máximo)

Profundidade Total    250m

32º a 65º  

1 2 

3 4 

5 
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3.7 OPERAÇÕES MINEIRAS 

 

A mina encontra-se em cava, com uma profundidade aproximada de 130 metros. As 

operações de lavra a céu aberto utilizam bancadas com altura média de 10 metros.  

 

O ciclo operacional, tanto para o material estéril quanto para o minério, é composto por: 

perfuração, desmonte mecânico e/ou desmonte com explosivos, carregamento e 

transporte do material. 

 

 As operações mineiras necessitam de utilização de explosivos em aproximadamente 

85% do volume total escavado (minério e estéril). O restante do material considerado 

como estéril friável, resultado da ação do intemperismo e geralmente localizado nas 

porções superiores da mina, é lavrado através de desmonte mecânico, feito com a 

utilização de escavadeiras hidráulicas. 

 

O ROM é transportado até o pátio de estocagem na planta de beneficiamento, 

percorrendo uma distância de 2.400m. O estéril atualmente é direcionado para a pilha de 

estéril do Bambu, localizada a uma distância média de 2.000m da frente de lavra.  

 

A figura 18 mostra a área da mina a céu aberto e a pilha de estéril do Bambu. 

 

Figura 18 - Vista aérea de Morro da Mina e PDE Bambu (Vale, 2010). 

PILHA DO BAMBU 
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A frota de equipamentos utilizada nas operações de desenvolvimento e lavra da mina é 

descrita na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Frota de equipamentos utilizada nas operações de mina. 

QUANTIDADE / 

EQUIPAMENTO MODELO FABRICANTE ANO 

03 Escavadeiras hidráulicas 320C Caterpillar 2005 

03 Carregadeiras 950 G Caterpillar 2005 

07 Caminhões fora de estrada RK 430 Randon 2005 

01 Trator de Esteira D6R XL Caterpillar 2004 

01 Moto Niveladora 120 H Caterpillar 2005 

01 Caminhão Pipa 26260 Volks 2005 

01 Caminhão Pipa 15180 Volks 2005 

02 Caminhões  26260 Volks 2005 

01 Perfuratriz Hidráulica Roc D7 Atlas Copco 2008 

01 Rompedor Hidráulico CP 1550 Chicago Pneumatic 2009 

04 Veículos leves Saveiro/Gol Ford 2011 

01 Ambulância Fiorino Fiat 2010 

06 Pick-up’s F1000 Ford 2011 

 

 

A figura 19 mostra uma visão geral atual das operações na mina a céu aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Vista geral das operações do Morro da Mina. 

 

 

A figura 20 ilustra a operação de carga e transporte de estéril. 
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Figura 20 - Operação de carga e transporte de estéril. 

 

3.7.1 DESMONTE COM EXPLOSIVOS 

 

Atualmente, aproximadamente 85% do volume total desmontado (considerando minério 

e estéril), dependem da utilização de explosivos. Desta forma, foram dimensionados 

planos de fogo adequados às condições de geração de ruído e propagação de ondas de 

choque, compatíveis com as normas vigentes para cada situação de desmonte nas 

frentes de lavra da mina.  

 

Os planos de fogo são dimensionados e direcionados de forma a evitarem ultra-

lançamentos do material rochoso desmontado e consequentes danos ao entorno da área 

das frentes de lavra da mina e adjacências. Os principais parâmetros utilizados no plano 

de fogo, esquema de carregamento dos furos e ligação dos acessórios, são mostrados 

nas figuras 21, 22 e 23. 

 

Figura 21 - Parâmetros envolvidos no plano de fogo (Vale Manganês, 2009). 
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Figura 22 - Esquema de carregamento dos furos e ligação dos acessórios (Vale 

Manganês, 2009). 

 

 
Figura 23 - Esquema de ligação dos acessórios (Vale Manganês, 2009). 

 

3.8 PRODUTOS FINAIS 

 

Na unidade de Morro da Mina atualmente são produzidos basicamente dois tipos de 

produtos, obtidos após a lavra e o beneficiamento do minério de manganês sílico-

carbonatado.  

 

O produto granulado tipo “lump” é utilizado diretamente nos fornos em proporções que 

dependem do tipo de liga requerido, juntamente com outros minérios, fundentes e 

coques. Já o produto fino tipo “sinter-feed”, antes de sua utilização nos fornos, necessita 
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de algum processo de aglomeração, neste caso, através do processo de briquetagem ou 

sinterização, realizado nas plantas de ferro-ligas. 

 

As principais características físicas e químicas dos produtos são descritas nas legendas 

das figuras 24 e 25, através das suas especificações comerciais. 

 

 

Figura 24 - Aspecto visual e especificações do minério de manganês sílico-

carbonatado granulado (Vale Manganês, 2010). 

 

 

Figura 25 - Aspecto visual e especificações do minério de manganês sílico-

carbonatado fino (Vale Manganês, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Garantido Esperado

Mn 29,00% 30,00%

Fe 3,80% 3,50%

SiO2 30,00% 28,00%

P 0,080% (máx) 0,075%

<75mm 5,00% 3,00%

>6,3mm 10,00% 0,08%

H2O - -

LG 13 / SÍLICO-CARBONATADO GRANULADO

Garantido Esperado

Mn 27,00% (min) 28,00%

Fe 5,00% (máx) 5,00%

SiO2 35,00% (máx) 32,00%

P 0,090% (máx) 0,090%

<6,3mm 5,00%(máx) 6,00%

>0,15mm - 8,00%

H2O - -

LF 17 / SÍLICO-CARBONATADO FINO
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3.9 DISPOSIÇÃO DE ESTÉRIL 

 

Outro aspecto técnico relevante para viabilidade das operações a céu aberto é a 

disposição do material estéril gerado na lavra do minério de manganês. Para o material 

estéril, o planejamento de lavra contempla três áreas distintas destinadas para disposição 

do material proveniente do desenvolvimento da mina. Os volumes considerados em 

cada um destes depósitos são apresentados na tabela 6.  

 

Tabela 6 - Capacidade das pilhas de estéril projetadas (Vale Manganês, 2009). 

 

 

De acordo com as informações estes depósitos projetados não seriam suficientes para 

receber os volumes previstos até a cava final operacionalizada, que prevê uma geração 

de estéril de 58.323.000t, ou seja, aproximadamente 5,9% maior.  

 

Existem algumas alternativas técnicas que devem ser avaliadas na busca do aumento 

desta capacidade projetada, tais como: a utilização da pilha da Água Preta (necessitando 

de área de servidão de outra empresa) ou aumentar a capacidade dos depósitos através 

de estudos geomecânicos de compactação do material e reforços ou até mesmo, a 

destinação de parte do estéril para áreas da cava já exauridas, se o planejamento da mina 

assim permitir. 

 

De qualquer maneira, as distâncias médias de transporte do estéril (DMT’s) apresentam 

tendência de aumento ao longo dos anos, considerando a distância média de transporte 

igual a 2,0 km, praticada atualmente da frente de lavra até a pilha do Bambu. 

 

A pilha do Eucalipto apresenta uma distância média de transporte da ordem de 4,3 km e 

a pilha do Lalão, com a maior distância associada, encontra-se a 6,2 km.  

Pilha Volume (m3) Massa (t)

Bambu 7.206.516 19.457.592

Lalão 9.109.520 24.595.704

Eucalipto 4.018.799 10.850.756

Total 20.334.834 54.904.052

PILHAS DE ESTÉRIL PROJETADAS / MORRO DA MINA
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A figura 26 mostra a posição destas pilhas projetadas em relação a cava final. 

 

 
Figura 26 - Pilhas de estéril projetadas em relação a cava final (Vale Manganês, 

2009). 

 

No caso do Morro da Mina, o parâmetro econômico representado pela distância de 

transporte do estéril é um componente fundamental para a viabilidade econômica da 

lavra a céu aberto, representando aproximadamente 79% do custo operacional da mina, 

e correspondendo a uma relação estéril-minério média de 4,78/1. Como se pode 

perceber na tabela 6, o maior volume de estéril está associado à pilha de maior distância 

média de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambu 

Lalão 

Eucalipto 
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4. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS REMANESCENTES DA CAVA FINAL 

 

4.1 RESTRIÇÕES DE SUPERFÍCIE E ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

 

Baseado na localização geográfica da unidade operacional Morro da Mina, podemos 

considerá-la como uma atividade de mineração urbana, localizada próxima (1km) ao 

centro urbano de Conselheiro Lafaiete. 

 

Para determinação da cava final e projeto das pilhas de estéril oriundas da lavra, foram 

consideradas as restrições de superfície do manifesto de lavra DNPM 2004/1935, os 

limites da propriedade, além da área de preservação permanente.  

 

A figura 27 ilustra as principais restrições de superfície. 

 

 

 
Figura 27 - Vista geral da cava final, pilhas projetadas e as principais restrições de 

superfície. 

 

 

LIMITE DA PROPRIEDADE 

PDE LALÃO 

PDE EUCALIPTO 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE 

CAVA 
FINAL 

PDE BAMBU 

MG 127 
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Diante deste contexto, podemos perceber que o projeto de exaustão, considerando a 

cava final projetada, não sofrerá restrições do decreto de lavra e nem do limite de 

propriedade, porém as pilhas de estéril se apresentam como objetos de extrema atenção 

nas condições do projeto atual (déficit de 5,9% de capacidade projetada) e, 

eventualmente, no caso da lavra a céu aberto ser postergada ultrapassando os limites 

superficiais do projeto atual.  

 

A localização das pilhas de estéril do Eucalipto, Lalão e Bambu, próximas às áreas 

urbanas, de preservação ambiental e da rodovia estadual MG 127, dificultam os 

aspectos relacionados à gestão ambiental e elevam os custos relacionados à implantação 

dos projetos de descomissionamento, necessários à fase de fechamento da mina. 

 

No caso do Morro da Mina, as operações no estéril representam um importante 

componente dos custos da lavra e como é o caso de muitas minas a céu aberto, o 

aumento dos custos de lavra durante o aprofundamento da cava é fortemente 

influenciado pelo aumento relativo das distâncias médias de transporte. Os crescentes 

custos de transporte do estéril, as restrições ambientais e de superfície relacionadas às 

pilhas de estéril e a existência de recursos e reservas em profundidade, juntamente com 

a possibilidade de recuperação de corpos mineralizados adicionais (não lavráveis a céu 

aberto) favorecem a alternativa técnico-econômica de explotação futura mediante lavra 

subterrânea. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA CAVA FINAL  

 

O processo de determinação da cava final teve início após a validação dos recursos 

medidos indicados e inferidos, obtidos através das informações de sondagem e 

definição do modelo geológico. 

 

Para a geração da cava matemática (ou cava máxima), otimização e operacionalização 

da cava final, foram utilizados como base os estudos geomecânicos realizados pela 

consultoria BVP Engenharia (2003 a 2006), objetivando estudar, classificar e definir 

geometricamente os taludes da cava do Morro da Mina. Conforme as figuras 13 e 14, 
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para cada setor e zona, a consultoria definiu uma geometria de talude com altura das 

bancadas, largura das bermas e ângulos de face e global. Os setores definidos através de 

parâmetros geomecânicos, foram considerados na etapa de geração da cava máxima 

com os ângulos gerais de taludes variando entre 32º a 65º. Em função destes setores e 

seções geomecânicas elaboradas, foi gerada a cava máxima no software Gems, visando 

à modelagem dos blocos de acordo com os parâmetros geomecânicos e modelo 

geológico, com posterior exportação para o software para otimização e 

operacionalização da cava final. 

 

O objetivo da etapa de otimização é definir os limites da cava final operacional 

baseando-se na metodologia de otimização de cavas através da maximização do valor 

econômico.  Para a otimização da cava do Morro da Mina, foi utilizado o software 

Minesight Economic Planner, que utiliza o Algoritmo de Lerchs e Grossman (1965) 

para geração de cava final otimizada. 

 

Lerchs e Grossmann (1965) apresentaram um algoritmo matemático que permite 

projetar o contorno de uma explotação a céu aberto de tal forma que se maximize a 

diferença entre o valor total do minério explotado e o custo total da extração do minério 

e do estéril.  

 

A determinação do limite ótimo da cava final de qualquer projeto de mineração é um 

dos maiores desafios do projeto. Tais limites precisam ser definidos no início dos 

trabalhos de planejamento de lavra e devem ser reconsiderados, novamente e 

rotineiramente, durante toda a vida útil da mina (Carmo et al., 2006 e Curi, 2010).  

 

Um dos propósitos do plano de exaustão de minas a céu aberto é determinar a cava final 

ótima, baseando-se em um modelo econômico sujeito a restrições técnicas e visando à 

maximização do valor atual líquido do projeto (Carmo et al., 2006).  

 

No caso do Morro da Mina foram consideradas as seguintes premissas:  
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 fornecimento de informação sobre os recursos, baseado no modelo geológico de 

blocos tridimensional com os teores estimados e classificação de recursos; 

 

 a otimização considera como minério somente os blocos de minério (minério sílico-

carbonatado), classificados como recurso medido ou indicado. Os demais blocos 

(recursos inferidos) não foram considerados; 

 

 foram realizadas várias análises de sensibilidade, através da variação dos principais 

parâmetros para escolha da cava final do projeto.  

 

Após a etapa de geração e seleção da cava ótima, iniciou-se o processo de 

operacionalização, de forma a contemplar rampas, taludes individuais e bermas, 

considerando a realidade operacional da mina, constituindo assim a cava final. 

 

4.2.1 TEOR DE CORTE 

 

No caso do Morro da Mina, o teor de corte é definido através de fatores tecnológicos. O 

cálculo econômico do teor de corte (12,74% Mn) possibilita que toda a massa do 

depósito esteja acima deste teor, porém, a planta de processamento mineral constituída 

essencialmente através de britagem e classificação, não realiza a concentração do 

minério através de processos específicos, dependendo assim de um teor de alimentação 

mínimo correspondente à faixa inferior da especificação do produto final, ou seja, igual 

a 29% de manganês. Como os teores do depósito não apresentam valores superiores a 

38% de manganês, de acordo com os resultados das pesquisas e modelo geológico, a 

obtenção de produtos finais com teores entre 29% e 32% de manganês somente 

consideram teores de ROM acima de 20%. 

 

4.2.2 PARÂMETROS ECONÔMICOS DA CAVA FINAL 

 

Os parâmetros econômicos considerados na determinação da cava final foram 

contemplados na definição da função-benefício, que fundamentou o sequenciamento 
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matemático dando origem a uma família de cavas que consequentemente originou a 

cava ótima selecionada que foi posteriormente operacionalizada. 

 

Foram utilizadas as médias dos preços históricos de minérios de manganês similares 

produzidos no mundo, destacando-se os minérios originados da África, dentre eles o de 

Gana, minério carbonatado que apresenta teores médios de 31% de Mn, similar ao de 

Morro da Mina. A função-benefício utilizada é descrita a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Para a função-benefício, foram considerados os benefícios financeiros e as despesas 

operacionais para cada bloco de minério e de estéril. A definição da função-benefício 

gera uma família de cavas que se diferem pelas quantidades de minério e estéril, 

conforme a variação do benefício.  

 

O critério de seleção da cava foi baseado no aumento brusco da relação incremental ou 

estéril / minério (t/t) a partir da cava 31 (selecionada), conforme mostra a figura 28 

através do gráfico. A baixa variação no valor do benefício das cavas a partir deste ponto 

e fatores operacionais tais como acesso aos bancos inferiores a cota 735m (devido ao 

estreitamento do corpo de minério), incertezas geomecânicas e geológicas foram 

também considerados. A cava selecionada recupera 90% da massa de minério da cava 

máxima, representando uma redução de estéril igual a 18.500.000 de toneladas. 

 

As figuras 29, 30 e 31, exibem os resultados gráficos das análises de sensibilidade das 

cavas geradas em função da variação do benefício e do incremento da relação estéril-

minério. 

BENEFÍCIO (R$) = RECEITA (R$) - CUSTOS (R$) 

RECEITA (R$) = Preço Mn (R$/un.met.) x Teor Mn% x Minério (t) x Recuperação (%) 

CUSTOS (R$) = Minério (t) x [(Custo do Minério (R$/t) + Custo de Processamento 
(R$/t) + Custo Gerencial e Administrativo (R$/t)) +/ (Massa de Estéril (t) x Custo do 
Estéril (R$/t))] 
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Figura 28 - Relação das cavas geradas e benefícios associados (Minesight, 2008). 

 

 
 

Figura 29 - Benefícios e incremento da relação estéril-minério (S.R) (Minesight, 

2008). 
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Figura 30 - Benefícios e o incremento do benefício (Minesight, 2008). 

 

 
Figura 31 - Relação estéril-minério (S.R) e incrementos de relação estéril-minério 

(Minesight, 2008). 

 

Uma análise comparativa entre a cava máxima e a cava otimizada é apresentada na 

tabela 7. 
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Tabela 7 - Comparativo entre a cava máxima e a cava otimizada (Vale Manganês, 

2009). 

 
                 RG - Relação estéril-minério global; 

 

A cava otimizada foi então operacionalizada de forma a contemplar rampas de acessos, 

taludes individuais e bermas, constituindo assim, a cava final do Morro da Mina.  A 

tabela 8 apresenta os resultados da cava operacionalizada. 

 

Tabela 8 - Resultados para a cava operacionalizada (Vale Manganês, 2009). 

 

 
 

A figura 32 apresenta a cava final considerada para o Morro da Mina. 

 

 

Figura 32 - Cava final do Morro da Mina (Vale Manganês S.A, 2009). 

 

 

Diferença

(A-B)

Minério (t) 13.600.000 12.255.000 1.345.000

Estéril (t) 71.600.000 53.138.000 18.462.000

RG 5,26 4,34 0,92

90,11%

74,22%

82,51%

CAVA MÁXIMA X CAVA OTMIZADA

Resultados C. Máxima (A)
C. Otimizada  

Cava 31 (B)

Cava Otimizada / 

Cava Máxima

Reservas Volume Massa (t) Mn (%) Fe (%) Si (%)

Medida 2.178.000 7.381.000 30,41 3,42 24,67

Indicada 1.424.000 4.833.000 30,39 3,33 25,58

Minério 3.602.000 12.214.000 30,40 3,38 25,03

Estéril 21.601.111 58.323.000 RG 4,78

CAVA OPERACIONALIZADA

(m 3)   
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4.3 RECURSOS REMANESCENTES DA CAVA FINAL 

 

Após a validação do modelo geológico do depósito, o volume de recursos medido, 

indicado e inferido devidamente classificados, definiu-se a reserva lavrável (composta 

pela soma da medida e indicada), através da geração da cava matemática que foi 

posteriormente otimizada e operacionalizada. 

A cava final foi limitada na cota 735m (elevação mínima), porém o modelo de blocos se 

estende até a elevação 690m. Além disso, existem recursos não lavráveis pela cava final 

localizados acima da elevação do fundo da cava, neste caso, relacionados aos aspectos 

técnicos e/ou limites econômicos determinados pelo algoritmo de maximização 

econômica dos benefícios. 

As figuras 33 e 34 ilustram os recursos minerais remanescentes da cava final. 

 
 

 

Figura 33 - Recursos remanescentes da cava final (Vale Manganês, 2009). 

 

 

Limite da 
Cava Final 

Recursos 
Remanescentes 

32%>Mn>30% 

Recursos 
Remanescentes 

Mn<30% 
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Figura 34 - Recursos remanescentes da cava final no perfil 8350 (Vale Manganês, 

2009). 

 

Para avaliação do potencial de minério de manganês no depósito do Morro da Mina 

foram feitos 78 furos de sondagem rotativa, em cinco diferentes campanhas, em uma 

malha com orientação N40E e espaçamento médio de 15,24 metros. 

 

As informações atuais concentram-se até a cota 690 metros, onde foi determinado o 

limite do modelo, por se entender que abaixo desta cota o modelo apresentaria 

exagerada extrapolação na determinação do limite dos corpos, devido à complexidade 

geológica e pouca existência de informações. O único furo de sondagem com cota 

inferior a 690 metros é o FDMM03-11, cuja mineralização de manganês foi constatada 

na cota 570 metros. Estima-se, portanto, através do modelo geológico e análises 

geoestatísticas um potencial de 3.331.000 t de recursos remanescentes entre as cotas 690 

e 570, onde se tem evidências da existência da mineralização pelo furo de sonda, 

constituindo a parcela remanescente dos recursos inferidos. Necessita-se de maiores 

informações para permitir a estimativa com um elevado grau de confiabilidade dos 

teores médios e geometria desta porção remanescente. 

 

Os recursos indicados remanescentes no modelo geológico correspondem a 5.507.000 t 

e possuem teores estimados através dos furos de sonda das campanhas realizadas, 

associados às estimativas geoestatísticas em 30,78% Mn, 25,34% SiO2 e 3,12 % Fe. 

LEGENDA 
 

Mn >32% 
 

32%>Mn>30% 
 

Mn<30% 

LIMITE DA CAVA FINAL 
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Estes recursos remanescentes também necessitam de maior detalhamento de suas 

características geológicas e estruturais, através de novas campanhas de sondagem, 

objetivando maior detalhamento da mineralização e atualização do modelo geológico.   

 

A tabela 9 mostra a evolução dos recursos e reservas até a situação atual. 

 

Tabela 9 - Recursos e reservas minerais considerados após a geração da cava final 

do Morro da Mina (adaptado, Pincock Allen e Holt do Brasil, 2009). 

 

 

É importante salientar que o desenvolvimento das sondagens em maiores 

profundidades, encontrou problemas técnicos, mas deve ser retomada assim que viável, 

visando um melhor conhecimento da mineralização e estruturas geológicas buscando 

alcançar cotas inferiores a 570 metros.  

 

Um maior detalhamento da mineralização elevará o grau de confiabilidade das 

informações existentes e agregará novos parâmetros técnicos, permitindo assim, uma 

melhor classificação dos recursos remanescentes. Com o nível atual de informações, 

estes recursos são considerados como indicados e inferidos, mas podem através de 

informações geológicas, conforme demonstrado na figura 2 e descrito no capítulo 2, 

tornarem-se reservas (medidas e indicadas), no caso de oferecerem além da 

confiabilidade e grau elevado das informações, os requisitos de viabilidade técnica e 

econômica necessários ao aproveitamento do bem mineral. 

 

Em suma, considerando as informações atuais, ou seja, baseado nas informações do 

modelo geológico e na cava final operacionalizada, existem recursos indicados e 

inferidos remanescentes da cava final da ordem de 8.838.000 t, sendo 3.331.000 t de 

Medido 8.104.000 Medida 7.381.000

Indicado 9.617.000 Indicada 4.833.000

Inferido 3.331.000 Inferido 3.331.000

Total ( t ) 21.052.000 13.600.000 12.255.000 12.214.000 12.214.000 8.838.000

Reserva Medida + Indicada = Reserva Lavrável 

RECURSOS E RESERVAS MINERAIS / MORRO DA MINA

Recursos                     ( t )
Cava Máxima                    

( t )

Cava 

Otimizada            

( t )  

Cava 

Operacionalizada   

( t )

Reservas                        

( t )

Recursos 

Remanescentes                

( t )

13.600.000 12.255.000 12.214.000
Indicado 5.507.000
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recursos inferidos e abaixo da cava final (cota 735m), sem estimativas com grau de 

confiabilidade dos teores e necessitando de pesquisas complementares; e ainda, recursos 

indicados remanescentes de 5.507.000t nas cotas superiores à cota 735m, ou seja, acima 

da cota inferior da cava final, com teores de manganês, sílica e ferro, determinados com 

base no modelo geológico. Estes recursos indicados estão excluídos dos limites da cava 

final por questões técnicas, de acordo com a função-benefício e demais parâmetros 

estabelecidos, implicando em porções mineralizadas que não estão consideradas no 

planejamento de lavra. 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO ESTÉRIL-MINÉRIL LIMITE E 

PROFUNDIDADE DE TRANSIÇÃO 

 

A transição entre a lavra a céu aberto e a subterrânea deve ser analisada principalmente 

em termos financeiros. Em decorrência desta análise, um estudo com alternativas 

técnicas deve ser conduzido visando maximizar os parâmetros financeiros na 

recuperação da reserva mineral.  

 

Os estudos conceituais para localização do acesso à mina subterrânea, definição do(s) 

método(s) de lavra, estudos de recuperação, ventilação e enchimento, devem ser 

conduzidos com objetivo de fornecer subsídios técnico-econômicos para direcionar os 

estudos de implantação da mina subterrânea e também, garantir o suprimento de 

produção conforme determinado no planejamento de lavra. Outro aspecto relevante é o 

período de implantação e preparação da mina subterrânea até o início da lavra. 

 

A relação estéril-minério limite (RL) foi descrita como um dos principais parâmetros 

econômicos indicadores de viabilidade da migração da lavra a céu aberto para 

subterrânea. A partir da sua determinação, procura-se uma modalidade de lavra 

alternativa a céu aberto e, além disso, qual o melhor momento para migrar de uma 

modalidade para outra na continuidade da lavra do depósito quando se atinge o patamar 

da relação estéril-minério limite. Na literatura técnica podemos encontrar diversos tipos 

de relação estéril-minério, classificadas como: global, instantânea ou operacional, de 

equilíbrio e admissível ou limite (Bakhtavar and Shahriar, 2007). 
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A relação estéril-minério global (1) foi definida anteriormente, como a proporção global 

do volume total de estéril da cava final projetada (incluindo decapeamento, se houver) e 

o volume de reservas totais (Hartman, 1992).  

 

Com a finalidade de determinar a profundidade máxima baseada na rentabilidade da 

operação a céu aberto, é essencial saber a respeito dos custos totais e receitas advindas 

da venda do produto final (Tatya, 2005). Para o desenvolvimento de uma mina a céu 

aberto é essencial à determinação da relação estéril-minério de equilíbrio ou “break 

even stripping ratio”. Esta relação refere-se ao incremento da relação estéril-minério em 

cada fase de aprofundamento da lavra a céu aberto, deve ser utilizada nos limites da 

cava final e não deve ser confundida com a relação estéril-minério global, que deve ser 

sempre menor, caso contrário, não haveria lucro na operação (Soderberg e Rausch, 

1968). 

 

Desta forma, o limite de rentabilidade da lavra a céu aberto deve ser estimado através da 

relação de equilíbrio, em cada fase do aprofundamento, para determinação da 

quantidade de estéril a ser removida e que deve ser paga pelo valor líquido do minério 

extraído, sem lucro operacional. A relação pode ser determinada pela equação 5 

(Taylor, 1972).  

 

RE = (Receita - Cm) / Ce     (5) 

 

Onde: 

RE - Relação estéril-minério de equilíbrio; 

Receita - Receita por tonelada de produto final; 

Cm - Custo de produção por tonelada de minério (incluindo todos os custos até a 

venda); 

Ce - Custo unitário de remoção do estéril para liberação de 1 tonelada de minério. 

 

A relação estéril-minério limite, também denominada relação de mineração admissível, 

determina a máxima relação econômica possível para uma lavra a céu aberto em 

comparação à lavra subterrânea (Popov, 1971; Soderberg e Rausch, 1968). A relação foi 

definida, no capítulo 2, pela equação 3. 
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Esta relação deve ser utilizada durante o processo de avaliação econômica da 

profundidade de transição da mina a céu aberto para subterrânea (Bakhtavar, Shahriar, 

2007). Deve-se considerar que na maioria dos projetos de lavra a céu aberto, ao longo 

do desenvolvimento da mina, a relação estéril-minério global deve ser bem menor que a 

relação estéril-minério limite. Assim, a relação estéril-minério limite, normalmente não 

é aparente no ano corrente de operação como a relação estéril-minério operacional ou 

instantânea. A relação instantânea é aquela que considera os volumes de estéril e de 

minério extraídos na mina a céu aberto durante um período de tempo definido 

(Bakhtavar, Shahriar, 2007). 

 

Uma estimativa da relação estéril-minério limite (RL) foi realizada para o Morro da 

Mina, baseada nos estudos técnicos realizados para a implantação da mina subterrânea 

(NCL Engenharia, 2005), parâmetros econômicos utilizados na determinação da cava 

final (função-benefício) e a equação 3. A tabela 10 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 10 - Relações estéril-minério e relação de mineração limite estimada para o 

Morro da Mina. 

 
 

Podemos concluir por meio do processo de definição da cava final, que o limite 

econômico do projeto a céu aberto após a seleção da cava ótima e operacionalização da 

mesma, está associado a uma relação estéril-minério global igual a 4,78 e cota 735m. 

Comparando o valor da relação estéril-minério global da cava final e a relação estéril-

minério limite, concluímos que são muito próximos (RG = 4,78 e RL = 4,76).  

 

Considerando este resultado e ainda, que a metodologia utilizada na determinação da 

cava final maximiza a diferença entre o valor total do minério extraído e o custo total da 

extração, assumiu-se que o limite econômico da lavra a céu aberto está associado à cota 

Tipo de cava Minério (t) Estéril (t)

Cava máxima 13.600.000 71.600.000

Cava otimizada 12.255.000 53.100.000

Cava operacionalizada (final)12.214.000 58.323.000

RG

5,26

4,34

4,78

Relação estéril-minério limite (RL) = 4,76

COMPARATIVO ENTRE OS TIPOS DE CAVAS E             

RELAÇÕES ESTÉRIL-MINÉRIO
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735m, ou seja, a partir desta profundidade, a viabilidade da lavra subterrânea deverá 

prevalecer no Morro da Mina. 

 

A partir da determinação da relação estéril-minério limite (RL) e da profundidade de 

transição, seleciona-se um método de lavra alternativo ao céu aberto e, posteriormente, 

avalia-se a viabilidade econômica da implantação da mina subterrânea visando ao 

aproveitamento dos recursos minerais remanescentes da cava final. 

 

Em grande parte dos casos, a migração entre a lavra a céu aberto e a subterrânea 

atravessa um período de transição, em que as minas adotam uma lavra mista, ou seja, a 

céu aberto e subterrânea conjugadas. A partição percentual de cada uma destas lavras na 

produção total é definida considerando as particularidades de cada caso. Esta transição 

da lavra a céu aberto para lavra subterrânea, considerando uma fase de lavra mista, 

permite uma série de vantagens com relação ao período de maturação do projeto da 

mina subterrânea, “blends” de teores da lavra subterrânea com a lavra a céu aberto, 

sobretudo, melhora o fluxo de caixa do empreendimento durante o período de 

implantação da mina subterrânea (Bakhtavar and Shahriar, 2007).  

 

Diversos casos no Brasil podem ser citados como exemplo do processo de migração de 

mina a céu aberto para subterrânea, e em alguns casos, as duas lavras ainda ocorrem 

simultaneamente: 

 

 Mina do Engenho (ouro, Rio Acima/MG); 

 Mina de Vazante (zinco, Vazante/MG); 

 Mina Cachoeira (urânio, Caetité/BA); 

 Mina Velha (agalmatolito, Pará de Minas/MG); 

 Nova Serra Pelada (ouro, Curionópolis/PA); 

 Mina Córrego do Sítio I (ouro, Santa Bárbara/MG); 
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4.5 ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DA MINA SUBTERRÂNEA 

 

Os estudos de viabilidade de migração da lavra a céu aberto para subterrânea no Morro 

da Mina iniciaram em 2002 através da equipe técnica de planejamento da mina.  

 

Numa etapa seguinte, em 2003, a empresa contratou a BVP Engenharia para iniciar os 

estudos geomecânicos sobre os taludes finais da mina a céu aberto visando à 

continuidade da lavra, através do aproveitamento das reservas em profundidade. 

 

Em 2004 foi desenvolvida uma campanha de sondagem orientada pela equipe técnica da 

consultoria para obter parâmetros geomecânicos para simulações de análises de 

estabilidade e elaboração da classificação geomecânica dos maciços da mina, visando 

ainda, a melhor locação de uma rampa principal para acesso à mina e desenvolvimento 

da mina subterrânea. 

 

Em 2005 a empresa NCL Engenharia foi contratada para elaboração de um 

planejamento de lavra da mina até a cava final considerando a transição entre lavra a 

céu aberto e subterrânea, e a implantação de uma lavra subterrânea, considerando 

diversos cenários, em diferentes fases. Neste mesmo contrato, um projeto conceitual de 

mina subterrânea foi elaborado, contemplando a seleção do método de lavra, 

dimensionamento das frotas, acessos, ventilação principal e infraestrutura da mina com 

os respectivos investimentos e custos operacionais envolvidos. 

 

Os principais resultados obtidos no nível conceitual nos estudos realizados para 

implantação da lavra subterrânea no Morro da Mina são ilustrados nas figuras 35, 36, 

37, 38, 39 e 40. 

 

A etapa de sondagem geomecânica para locação da rampa principal de acesso a mina 

subterrânea e desenvolvimento do projeto é apresentada na figura 35. 
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Figura 35 - Alternativa de locação da rampa principal de acesso à mina 

subterrânea (BVP Engenharia, 2003). 

 

O projeto conceitual do método de lavra proposto pode ser visto na figura 36. 

 

 

Figura 36 - Projeto conceitual do método de lavra proposto (NCL Engenharia, 

2005). 
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O projeto conceitual dos painéis de lavra subterrânea é apresentado na figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Projeto conceitual dos painéis de lavra subterrânea (NCL Engenharia, 

2005). 

O dimensionamento estrutural do pilar entre a mina a céu aberto e a subterrânea (crown 

pillar) e pilar entre realces de lavra (rib pillar) são mostrados na figura 38. Os valores 

estão expressos em metros. 

 

Figura 38 - Dimensionamento conceitual do pilar entre a mina a céu aberto e a 

subterrânea e pilar entre os realces de lavra (BVP Engenharia, 2003). 
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A análise geomecânica da resistência do pilar entre a mina céu aberto e subterrânea 

(crown pillar) e dos realces de lavra realizada no software Phase é apresentada na figura 

39. As cores indicam o fator de resistência em relação à resistência da rocha. 

 

 

Figura 39 - Análise de resistência do pilar entre a mina a céu aberto e subterrânea, 

e dos realces de lavra (BVP Engenharia, 2003). 

 

O circuito principal de ventilação da mina subterrânea foi determinado conforme mostra 

a figura 40. 

 

 

Figura 40 - Circuito principal de ventilação da mina subterrânea (NCL Engenaria, 

2005). 
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Como todo projeto de lavra subterrânea, a definição do método de lavra é uma etapa 

fundamental na composição dos custos e aspectos operacionais, necessitando de uma 

análise ampla, realizada por uma equipe multidisciplinar, subsidiada por fundamentos 

técnicos disponíveis e levando em consideração as particularidades do planejamento de 

produção. 

 

Para o caso do Morro da Mina, no que se refere à seleção do método de explotação, a 

NCL Engenharia (2005) analisou sequencialmente três alternativas, no estudo realizado. 

Utilizando a metodologia por eliminação, foram analisados os seguintes grupos de 

métodos de lavra subterrânea: 

 

Métodos por abatimento: pela forma, tamanho e características geomecânicas, 

dificilmente se conseguirá o abatimento espontâneo do maciço, e ainda dificilmente 

seria possível desenhar um sistema que controlasse a diluição do minério que já possui 

teor marginal. 

 

Métodos por realces abertos: Levando em consideração a forma tabular e vertical do 

corpo de minério e as características geomecânicas do maciço, é possível aplicar um 

método tipo realce em subníveis “sublevel stoping” ou alguma de suas variantes. 

 

Métodos com enchimento: 

 

 Enchimento hidráulico: Esta alternativa não é recomendável, pois não existe 

produção de rejeito suficiente, e nem barragem de rejeitos, para que ocorra o 

transporte hidraulicamente até os realces de lavra.  

 

 Enchimento seco: Levando em consideração a forma, o tamanho e 

características geomecânicas da jazida, e ainda a disponibilidade de material 

estéril das pilhas da cava a céu aberto, seria possível analisar um método do tipo 

corte e enchimento “cut and fill” ou alguma de suas variantes. 
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 Enchimento cimentado: Economicamente, considerando o valor do produto 

final, é difícil viabilizar o enchimento cimentado ou métodos com alto 

requerimento de suporte fornecido através de enchimento cimentado. Esta 

alternativa incorpora os custos de investimentos de uma planta de preparação e 

distribuição do enchimento e custos mais altos nesta operação. 

 

Das alternativas anteriores analisou-se apenas o método de realce aberto em subníveis, 

pela alta produtividade e baixos custos relativos que seriam possíveis de atingir, e 

posteriormente o corte e enchimento com abandono de pilares “post pillar cut and fill”, 

principalmente pelos aspectos geotécnicos e de recuperação obtidos. 

 

Na primeira instância analisou-se a explotação por subníveis, com utilização de realces 

de grandes dimensões orientados segundo a direção do corpo mineralizado, 

considerando os estudos geomecânicos realizados no ano de 2004.  

 

Nesta alternativa, após uma análise geomecânica dos esforços predominantes, 

determinou-se que existem importantes esforços de cisalhamento nas paredes dos 

realces (especialmente nas paredes nordeste). Por este motivo, as unidades de 

explotação ou realces de lavra, foram orientados de forma perpendicular ao rumo geral 

do corpo mineralizado utilizando uma variação denominada “transverse sublevel 

stoping” para o qual se definiram novas dimensões máximas buscando a estabilidade 

geomecânica e segurança nas operações. De acordo com as análises realizadas pela 

NCL Engenharia (2005), as cubagens destas novas unidades de explotação geraram uma 

recuperação da ordem de 22% dos recursos disponíveis, devido principalmente, a uma 

grande quantidade de pilares de proteção que deveriam permanecer (horizontais e 

verticais) para garantia da estabilidade dos realces de lavra. Portanto, aspectos 

geomecânicos tornaram o método de subníveis muito pouco atrativo devido a sua baixa 

recuperação na lavra. 

 

Neste mesmo estudo, demonstra-se de forma detalhada por que o método de corte e 

enchimento com abandono de pilares foi proposto como segunda alternativa para a lavra 

subterrânea, mostrando-se bastante atrativa.  
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O método consiste na extração do minério por cortes ascendentes onde é deixada uma 

malha regular de pilares que, posteriormente, são aterrados para fornecer plataforma de 

trabalho para passar ao corte de lavra superior. A disposição de malha de pilares deve 

ser mantida em toda a altura da câmara a ser lavrada. Completada a extração do minério 

de um corte, o volume que ele ocupava é aterrado com material estéril proveniente dos 

desenvolvimentos ou de pilhas de estéril em superfície. Finalizada a operação de 

enchimento, começa um novo ciclo para o corte acima. Cada corte é lavrado de forma 

similar ao método de câmaras e pilares tradicional. Uma característica importante do 

método é a facilidade de adaptação a corpos mineralizados de formas irregulares e a 

mudanças nos contatos minério-estéril durante a lavra (Hartman, 1992).  

 

Devido aos parâmetros técnico-econômicos atribuídos ao método de lavra por 

subníveis, decidiu-se pela aplicação do método de corte e enchimento com abandono de 

pilares, mesmo apresentando maiores custos operacionais, pois este permitiria 

recuperações superiores a 53% (NCL Engenharia 2005). 

 

Seguem exemplos de aplicação do método corte e enchimento com abandono de pilares 

em algumas minas no mundo de acordo com a NCL Engenharia (2005): 

 

 Minera Michilla (cobre, Chile) 

 Mantos Blancos (cobre, Chile) 

 Sagasca (cobre, Chile) 

 McReedy Mine (níquel, Canadá) 

 Myra Falls Mine (ouro, cobre, prata, Canadá) 

 Cove Mine (prata, Estados Unidos) 

 Fraser Mine (cobre, níquel, Canadá) 

 Crixás (ouro, Brasil). 

 

A figura 41 mostra a representação esquemática do método de lavra proposto no projeto 

da mina subterrânea. 
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Figura 41 - Representação esquemática do método de corte e enchimento com 

abandono de pilares (Hartman, 1992). 

 

A tabela 11 apresenta diversas minas de manganês e os métodos de lavra utilizados. 

  

Tabela 11 - Análise comparativa entre as minas de manganês e métodos de lavra 

aplicados (Diversos, 2012). 

 

 
 

MINA MINÉRIO TIPO DE LAVRA MÉTODO PAÍS EMPRESA STATUS

1 Morro da Mina Sílico-Carbonatado Céu Aberto Bancadas Brasil Vale Em operação

2 Mina Pequeri Sílico-Carbonatado Céu Aberto Bancadas Brasil Vale Planejada

3 Mina Cachoeira Óxido Céu Aberto Bancadas Brasil Vale Paralisada

4 Mina do Azul Óxido Céu Aberto Bancadas Brasil Vale Em operação

5 Mina do Urucum Óxido Subterrânea Câmaras e Pilares Brasil Vale Em operação

6 Mina Santana Óxido Subterrânea Câmaras e Pilares Brasil Vale Paralisada

7 Mina Figueirinha Óxido Subterrânea Câmaras e Pilares Brasil Vale Paralisada

8 Mina Buritirama Óxido Céu Aberto Bancadas Brasil Bonsucex Holding Em operação

9 Mina do Chá Óxido Céu Aberto Bancadas Brasil Mineração Nazareno Em operação

10 Mina Pedra Preta Óxido Em Transição Em definição Brasil Pedra Cinza Mineração Paralisada

11 Mina Lagoa Danta Óxido Céu Aberto Bancadas Brasil Pedra Cinza Mineração Paralisada

12 Mina Serra do Navio Óxido Céu Aberto Bancadas Brasil ICOMI Paralisada

13 Gloria Mine Carbonato Subterrânea Câmaras e Pilares África do Sul ASSMANG Em operação

14 Nchwaning Mine Óxido Subterrânea Câmaras e Pilares África do Sul ASSMANG Em operação

15 Wessel's Mine Óxido Subterrânea Câmaras e Pilares África do Sul SAMANCOR Em operação

16 Mamatwan Mine Carbonato Céu Aberto Bancadas África do Sul SAMANCOR Em operação

17 Groote Eylandt Mine Óxido Céu Aberto Tiras Austrália SAMANCOR Em operação

18 Wodie Wodie Óxido Céu Aberto Bancadas Austrália Consmin Em operação

19 Nsuta Mine Carbonato Céu Aberto Bancadas Gana Ghana Manganese Co. Em operação

20 Atasuruda Mine Ferro-Manganês Céu Aberto Bancadas Casaquistão Nakosta Co. Em operação

21 Zhairem Gok Ferro-Manganês Céu Aberto Bancadas Casaquistão ENRC Em operação

22 Kazmarganets Mine Ferro-Manganês Céu Aberto Bancadas Casaquistão ENRC Em operação

23 Molango Mine Óxido Céu Aberto Bancadas México Minera Autlan Em operação

24 Naopa Mine Carbonato Céu Aberto Bancadas México Minera Autlan Em operação

25 Nonolaco Mine Carbonato Céu Aberto Bancadas México Minera Autlan Em operação

26 Berenguela Mine Óxido Céu Aberto Bancadas Peru Blackstone Resources Planejada

27 Xiangtan Manganese Mine Óxido Céu Aberto Bancadas China Xiangtan Electrochemical Group Corp Em operação

28 M'Bembele Óxido Céu Aberto Bancadas Gabão Huazhou Mining Planejada

29 Miniere de l’Ogooue Óxido Céu Aberto Bancadas Gabão Comilog Em operação

30 Miniere Trois Rivieres Óxido Céu Aberto Bancadas Gabão Comilog Em operação

MINAS DE MANGANÊS E RESPECTIVOS MÉTODOS DE LAVRA
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4.6 ANÁLISE ECONÔMICA DA LAVRA SUBTERRÂNEA 

 

4.6.1 PREMISSAS 

 

Para avaliação da viabilidade da lavra subterrânea dos recursos remanescentes, foi 

utilizada a metodologia de avaliação econômica de projetos, baseada na análise dos 

indicadores denominados retorno do capital (“payback”), taxa interna de retorno (TIR) 

e o valor presente líquido (VPL) a partir da definição dos critérios do investidor. De 

acordo com Mackenzie (1983), as empresas de mineração que usam esse método de 

análise em suas avaliações, estabelecem um período de retorno máximo aceitável nas 

suas avaliações de 2 a 4 anos. Conforme Souza (1994), o critério do “payback” protege 

o investidor de se expor aos riscos excessivos: quanto maior o risco, menor o “payback” 

aceitável. Segundo o mesmo autor, essa análise é o primeiro passo elementar para se 

tratar os riscos de um projeto, por isto escolhida para o caso do Morro da Mina neste 

trabalho. Outro aspecto positivo ressaltado pelo autor é de que o “payback” minimiza o 

risco de perda de oportunidade de investimento à medida que o projeto de “payback” 

mais curto garante um retorno mais rápido, permitindo que a empresa possa partir para 

novos projetos disponíveis. 

 

 Para obtenção dos parâmetros econômicos utilizados nos cálculos do fluxo de caixa, 

considerou-se como base técnica o estudo realizado para implantação da mina 

subterrânea (NCL Engenharia, 2005). O escopo do estudo foi definido como 

“conceitual”, mas representa a melhor aproximação do custo das operações subterrâneas 

e o estudo mais completo já desenvolvido sobre o tema em questão.  

 

No estudo conceitual da mina subterrânea, a estimativa do desenvolvimento necessário 

para implantação da mina e os custos operacionais são apresentados em quatro distintas 

opções, denominadas opções 2, 3, 4 e 5, de acordo com vida da mina a céu aberto, os 

níveis de produção requeridos durante a transição da lavra a céu aberto para lavra 

subterrânea e posteriormente, baseado nos níveis de produção requeridos para a lavra 

subterrânea.  

67 



 

80 

 

As escalas de produção e parâmetros operacionais considerados neste trabalho foram os 

mesmos adotados no estudo para implantação da mina subterrânea (NCL Engenharia, 

2005), desta forma, os investimentos iniciais e as taxas necessárias de desenvolvimento 

da mina subterrânea, consequentemente, permaneceram inalterados.  

 

Após uma análise do estudo e suas alternativas de produção, concluiu-se que todas as 

quatro opções apresentam escalas de produção, investimentos iniciais para implantação 

da mina subterrânea e custos de lavra próximos, variando em todos os casos de forma 

mais acentuada, apenas durante o período de transição entre a lavra a céu aberto e a 

subterrânea e, consequentemente, na relação do volume total lavrado entre a mina a céu 

aberto e subterrânea. Porém, durante a fase de produção plena da mina subterrânea, a 

escala de produção de todas as alternativas é a mesma, visando à obtenção de 500.000 

toneladas/ano de produto final, com um teor mínimo de 29% de manganês. 

 

Considerando que todos os quatro cenários são hipotéticos e objetivando suportar a 

equipe técnica em estudos futuros no detalhamento deste tema, optou-se por uma média 

aritmética dos valores dos custos operacionais nos cálculos realizados na análise de 

viabilidade econômica. Essa média visa uma maior aproximação da realidade 

operacional, eliminando assim, a necessidade de realização de quatro análises de 

viabilidade distintas, uma vez que considera os cenários de forma integrada.   

 

4.6.2 PLANOS DE PRODUÇÃO DA MINA SUBTERRÂNEA 

 

Como a produção deverá ser contínua durante a transição da lavra a céu aberto para 

subterrânea; e considerando que a mina subterrânea deverá ser capaz de iniciar sua 

produção quando a lavra a céu aberto estiver encerrando suas operações, esta 

combinação gerou os planos de produção da mina subterrânea com suas diferentes 

opções, dependendo do momento da transição em relação à vida útil remanescente da 

mina a céu aberto.  

 

A tabela 12 mostra as alternativas de produção consideradas. 
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Tabela 12 - Alternativas de produção consideradas no projeto da mina 

subterrânea ( adaptado, NCL Engenharia, 2005). 

 

 

4.6.3 INVESTIMENTOS 

 

Os investimentos para implantação e início de operação da mina subterrânea foram 

classificados em três categorias: 

 

 desenvolvimento; 

 equipamentos; 

 infraestrutura e serviços. 

Investimentos em Desenvolvimento 

 

Nesta categoria foram incluídas as escavações consideradas no programa de 

desenvolvimento da mina tais como, rampa principal e demais escavações do 

desenvolvimento preparatório, necessárias para o início das operações de lavra.  

Investimento em Equipamentos 

 

Os requerimentos totais de equipamentos em cada opção de produção estão baseados 

nos estudos da NCL Engenharia, (2005). Os valores unitários por tipo de equipamentos 

foram baseados em cotações referenciais de outros projetos e antecedentes do banco de 

dados da consultoria.  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Total

ROM (t) 266.000 958.000 958.000 958.000 958.000 958.000 958.000 391.000 6.404.000

Produto (t) 139.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.343.000

DMT (m) 1.604 1.574 1.577 1.827 2.376 2.568 2.590 2.571 2.095

ROM (t) 535.000 957.630 958.420 957.740 957.930 957.600 454.000 5.778.000

Produto (t) 279.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 237.000 3.016.000

DMT (m) 1.721 1.722 1.721 2.204 2.482 2.264 1.999 2.039

ROM (t) 597.000 958.000 958.000 958.000 958.000 110.000 4.539.000

Produto (t) 312.000 500.000 500.000 500.000 500.000 57.000 2.369.000

DMT (m) 1.519 1.676 2.272 2.542 2.490 2.626 2.159

ROM (t) 263.000 958.000 958.000 874.000 3.053.000

Produto (t) 137.000 500.000 500.000 456.000 1.594.000

DMT (m) 1.943 1.988 2.111 2.663 2.216

Opção 5

OPÇÕES

ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO / MINA SUBTERRÂNEA

Opção 2

Opção 3

Opção 4
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Investimento em Infraestrutura e Serviços 

 

Nesta categoria foram incluídos os investimentos necessários para satisfazer os 

requerimentos de serviços gerais e ainda são considerados os itens essenciais ao 

processo produtivo, tais como ventilação, comunicação, veículos utilitários e refúgios 

em subsolo, entre outros.  

 

4.6.4 CUSTOS OPERACIONAIS 

 

Os custos operacionais da mina subterrânea foram divididos em cinco categorias: 

 

 custo unitário de desenvolvimento produtivo; 

 custo unitário de produção; 

 custos de mão de obra; 

 serviços gerais; 

 contingência. 

 

Os custos operacionais da mina subterrânea englobaram os custos de desenvolvimento 

produtivo e custos de produção (incluindo materiais e insumos requeridos e a utilização 

dos equipamentos). No caso do transporte do material estéril para enchimento, foram 

consideradas as viagens de retorno dos caminhões de produção, desta forma, o custo 

unitário do transporte do aterro foi estimado como 50% do custo de transporte de 

minério. 

 

O dimensionamento da quantidade de pessoal para as operações e manutenção, assim 

como o pessoal requerido diretamente na gestão das atividades dos planos de produção 

e desenvolvimento, foi determinado principalmente, pela frota operacional de 

equipamentos e com base em operações subterrâneas com escalas de produção próximas 

ao plano proposto. 
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Na categoria dos serviços gerais foram considerados os principais gastos adicionais de 

operação, não incluídos nas operações unitárias de produção e desenvolvimento, tais 

como: 

 

 ventilação; 

 drenagem; 

 energia elétrica; 

 água industrial e potável; 

 

4.6.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA  

 

Nesta avaliação econômica, a análise dos indicadores, denominados retorno do capital 

(payback), taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL), foi realizada 

através dos fluxos de caixa anuais, análise de sensibilidade e de risco, considerando os 

principais parâmetros do projeto.  

 

De acordo com Souza (1994), “A análise de sensibilidade é útil para identificar os 

parâmetros de entrada, cujas variações provocam uma intensa variação no retorno do 

projeto. Estes parâmetros de entrada que apresentam elevados níveis de risco (ou 

incerteza) nas suas estimativas e tem grande influência (sensibilidade) no retorno, são 

variáveis críticas ou estratégicas do projeto”. Souza (1994) ainda complementa “A 

análise de sensibilidade é um elo entre a avaliação econômica (baseada nas “melhores 

estimativas” de cada parâmetro de entrada) e a análise de risco (baseada na distribuição 

dos valores assumidos em cada variável estratégica com respectivas probabilidades de 

ocorrência)”. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a etapa de análise de risco tem como objetivo enriquecer 

os resultados da avaliação econômica através da distribuição de probabilidades dos 

retornos possíveis. Dos resultados, apenas o obtido com base na “melhor estimativa” é 

considerado pela análise econômica. Assim, os valores de retorno possíveis com as 

respectivas probabilidades de ocorrência são os resultados da análise de risco. De 

acordo com o autor, se não houvesse os riscos de estimativas, os resultados da análise 
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econômica seriam exatos e a análise de risco não teria sentido, pois a probabilidade de 

ocorrer o retorno obtido pela avaliação realizada seria de 100%.  

 

Nesta avaliação econômica foi realizada uma análise de risco através da técnica 

analítica, de fácil aplicação, mas com uso limitado a projetos relativamente simples, 

com duas ou três variáveis estratégicas, assumindo cada uma, valores discretos. 

Contudo, sabe-se que em projetos de mineração, muitos fatores se constituem como 

possíveis riscos ou incertezas, inerentes à natureza do negócio, tais como: 

 

 reservas: quantidade (tonelagem) e qualidade (teores), associado às incertezas 

geológicas; 

 escalas de produção, constantes nos projetos, o que não se verifica na prática; 

dificuldades na projeção dos cenários de mercado futuro; 

 preços dos produtos, estimados com base no valor atual, mas fortemente 

influenciado pelos fatores de mercado; 

 custos operacionais, que tendem a aumentar com o aprofundamento da mina, 

além do aumento do preço de insumos, contratos, entre outros. 

 

Conforme descreve Souza (1994), para casos mais complexos, o risco deve tratado pela 

simulação de Monte Carlo. A simulação de Monte Carlo trabalha com as variáveis 

estratégicas selecionadas pela análise de sensibilidade e fornece como resultado a 

distribuição de probabilidade de todos os retornos possíveis para o projeto em estudo.  

 

As deduções relacionadas à amortização, depreciação e exaustão mineral, foram 

consideradas de acordo com a legislação vigente. Baseado no fato de que os direitos 

minerários foram adquiridos no passado, ou seja, os dispêndios de aquisição da jazida já 

foram considerados neste período; deste modo, não estão inclusos neste projeto. 

Conforme dispõe a lei n
0
 4.506/64 - art. 59, que instituiu a exaustão mineral, o único 

sentido econômico desta dedução é de se recuperar o valor aplicado durante a 

aquisição/obtenção do direito minerário em virtude da diminuição das reservas no 

decorrer da lavra. Neste projeto conforme regulamento do imposto de renda (RIR), 
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foram aplicadas as deduções referentes à amortização, para os investimentos em 

desenvolvimento e preparação da mina, uma vez que este trabalho considera o projeto 

como um investimento de expansão das atividades industriais, envolvendo a 

implantação de uma mina (classificado como ativo diferido) até o término da construção 

ou preparação de lavra, conforme descreve Souza (1994). Também de acordo com o 

RIR foram consideradas as deduções referentes à depreciação dos investimentos 

realizados em equipamentos. Não foi considerada a depreciação acelerada conforme 

está previsto no RIR, pois a vida útil da mina (5 anos) coincide com a taxa de 20% 

máxima permitida, já utilizada nos cálculos. 

 

Para análise de viabilidade de implantação da mina subterrânea considerando a 

metodologia de avaliação econômica de projetos, foram utilizados os parâmetros 

descritos na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Parâmetros técnicos e econômicos utilizados no fluxo de caixa. 

 

 

Unidade Quantidade Observações

Reservas t 8.838.000 Conforme  tabela 13;

Recuperação da Lavra % 53%

Conforme projeto conceitual 

"Mina Subterrânea Morro da 

Mina";

Vida Útil ano 5

Conforme escala de produção 

definida e reservas 

remanescentes;

Produção de Minério t / ano 958.000
Exceto no primeiro ano 

(500.000t);

Produto Final t / ano 500.000
Exceto no primeiro ano 

(250.000t);

Teor de Manganês % 30%
Conforme especificação 

comercial do produto LG13;

Investimentos R$

Custos Operacionais R$ / t

Preço de Venda R$ / t

Impostos %
1,65% PIS, 7,60% COFINS,     

25% IR e 9% CSSL; 

Alíquotas conforme legislação 

em vigor;

CFEM % 3%
CFEM minério de manganês 

conforme código mineral;

Lavra Subterrânea: média aritmética das opções do projeto 

conceitual; processamento e administrativos conforme valores 

estabelecidos na função benefício;

Conforme valor estabelecido na função benefício, considerando 

o minério de Gana similar ao do Morro da Mina;

Conforme projeto conceitual "Mina Subterrânea Morro da Mina";

PARÂMETROS TÉCNICOS E ECONÔMICOS
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A tabela 14 mostra os resultados obtidos na análise econômica da lavra subterrânea 

considerando os recursos remanescentes da cava final. 

 

A tabela 15 apresenta as variações dos parâmetros e probabilidades consideradas na 

análise de sensibilidade do projeto da mina subterrânea. As probabilidades consideradas 

em cada caso assumiram valores aleatórios, ou seja, não houve estudo probabilístico 

empírico para determinação das mesmas. 

 

Na figura 42, temos a árvore de decisão com os resultados das simulações realizadas na 

análise de risco, destacando a alternativa com maior probabilidade de ocorrência. 
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FLUXO DE CAIXA DO PROJETO 

 

Tabela 14 - Resultados obtidos na análise econômica da lavra subterrânea, 

considerando os recursos remanescentes da cava final do Morro da Mina. 

 

 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

Tabela 15 - Variações de parâmetros e probabilidades consideradas na análise 

de sensibilidade do projeto da mina subterrânea. 

 

 

 

Tempo de Retorno do Capital = Payback Ano 2,5

Valor Presente Líquido = VPL R$ 22.119.521

Taxa Interna de Retorno = TIR % 32,41%

Variação - Preço 

de Venda do 

Minério de 

Manganês

Probabilidade -

Preço 

Variação -

Investimento 

Probabilidade -

Investimento

Variação -Custos 

Fixos+Variáveis

Probabilidade -

Custos 

-10% 0,50 10% 0,75 10% 0,60

-20% 0,30 30% 0,15 20% 0,30

-35% 0,20 40% 0,10 30% 0,10

 Variações e Probabilidades Consideradas na Árvore de Decisão                                     

Projeto Mina Subterrânea

Número de Possibilidades = 3 Preços de Venda x 3 Investimentos x 3 Custos = 27 Possibilidades

Árvore de Decisão - Base dos Cálculos para Determinação da TIR a partir da Rota de Maior Probabilidade

Item
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ÁRVORE DE DECISÃO 

Figura 42 - Árvore de decisão com os resultados das simulações realizadas. 

 

  

Custos

Custos Base  + 10% P

p 0,60 0,225 TIR

               30,77 Preço Base -10%

Invest. Base +10%

Investimento Custos Custos Base  + 10%

Invest. Base +10% Custos Base  + 20%

p 0,75 p 0,30 0,1125 TIR

               28,00 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,0375 TIR

               25,19 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,045 TIR

               30,28 

Preço de Venda Investimento Custos

Preço Base -10% Invest. Base +30% Custos Base  + 20%

p 0,50 p 0,15 p 0,30 0,0225 TIR

               31,10 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,0075 TIR

               29,97 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,030 TIR

               31,70 

Investimento Custos

Invest. Base +40% Custos Base  + 20%

p 0,10 p 0,30 0,015 TIR

               30,99 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,005 TIR

               30,87 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,135 TIR

               17,11 

Investimento Custos

Invest. Base +10% Custos Base  + 20%

p 0,75 p 0,30 0,068 TIR

               14,58 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,023 TIR

               12,01 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,027 TIR

               21,34 

Preço de Venda Investimento Custos

Preço Base -20% Invest. Base +30% Custos Base  + 20%

p 0,30 p 0,15 p 0,30 0,014 TIR

               18,88 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,005 TIR

               16,38 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,018 TIR

Investimento                23,42 

Invest. Base +40% Custos

p 0,10 Custos Base  + 20%

p 0,30 0,009 TIR

               20,99 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,003 TIR

               18,52 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,090 TIR

                  1,17 

Custos

Investimento Custos Base  + 20%

Invest. Base +10% p 0,30 0,045 TIR

p 0,75                 (1,51)

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,015 TIR

                (4,27)

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,018 TIR

                  5,59 

Preço de Venda Investimento Custos

p Preço Base -35% Invest. Base +30% Custos Base  + 20%

0,20 p 0,15 p 0,30 0,009 TIR

                  3,03 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,003 TIR

                  0,40 

Custos

Custos Base  + 10%

p 0,60 0,012 TIR

                  7,74 

Custos

Investimento Custos Base  + 20%

Invest. Base +40% p 0,30 0,006 TIR

p 0,10                   5,22 

Custos

Custos Base  + 30%

p 0,10 0,002 TIR

                  2,65 

Maior Probabilidade

Preço de Venda (R$/t)

Investimento (R$)

Custos ( R$)

Projeto Morro da 

Mina Subt.

LEGENDA 
 
P - Probabilidades 
 
TIR - Taxa Interna de Retorno 

 
Taxa Mínima de Atratividade = 15% 
 
TIR > 15% 
 
TIR<15% 

 
Maior Probabilidade de Ocorrência 
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4.6.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A análise comparativa entre o resultado da relação estéril-minério limite (RL) e o 

resultado da relação estéril-minério global encontrado na determinação da cava final 

utilizando o algoritmo de Lerchs e Grosmann (1965), visou fornecer maior subsídio 

sobre a economicidade da lavra a céu aberto no Morro da Mina.  

 

Conclui-se que através do processo de geração da cava final do Morro da Mina, que o 

limite econômico do projeto a céu aberto, após a seleção da cava ótima e 

operacionalização da mesma, está associado a uma relação estéril-minério global (RG) 

igual a 4,78. 

 

No cálculo da relação estéril-minério limite (RL) os parâmetros econômicos utilizados 

referentes à lavra a céu aberto (Cam e Cae) utilizando a equação 3, são os mesmos da 

função-benefício e o parâmetro referente à lavra subterrânea (Cs), foi determinado 

através de estudos realizados por empresa especializada (NCL Engenharia, 2005). 

Portanto, podem-se comparar os valores obtidos referentes à relação estéril-minério 

global da cava final e a relação estéril-minério limite obtida nos cálculos realizados. Os 

valores obtidos nos dois casos foram muitos próximos (RG = 4,78 e RL = 4,76), o que 

reforça a hipótese de que realmente após a cota 735m, a viabilidade da lavra subterrânea 

predomine no caso do Morro da Mina. 

 

Baseado nos resultados obtidos na análise econômica do projeto da mina subterrânea, 

concluiu-se que o valor presente líquido (VPL = R$ 22.119.521,00), a taxa interna de 

retorno (TIR = 32,41%) e o retorno do capital (payback = 2 anos e 5 meses) menor que 

três anos, são satisfatórios de acordo com a taxa mínima de atratividade estabelecida 

(15%) e comparativamente a outros projetos do setor mineral.  

 

Através da análise de sensibilidade, ampliou-se o cenário analisado promovendo a 

variação dos parâmetros econômicos adotados permitindo assim, uma visão da variação 

(sensibilidade) dos respectivos resultados do projeto em cada simulação. A TIR obteve 

valores abaixo da taxa mínima de atratividade do projeto, quando o preço de venda 
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reduziu-se a 20% (2 simulações) e 35% (9 simulações) do valor original considerado no 

fluxo de caixa. 

 

Os resultados obtidos na análise de risco (árvore de decisão) através da técnica analítica 

demonstraram um cenário onde predominam resultados para a TIR, acima da taxa 

mínima de atratividade em 16 das 27 simulações realizadas. O cenário mais provável 

(0,225 ou 22,5% de probabilidade) mostrou uma TIR de 30,77%, com redução de 10% 

do preço de venda e acréscimos de 10% no investimento inicial e custos operacionais.  

 

É importante ressaltar que existe uma probabilidade de 0,291 (ou 29,1%), de que a taxa 

de retorno do projeto fique abaixo da taxa mínima de atratividade definida, tornando 

necessária a adoção de estratégias adequadas para controles de parâmetros tais como 

investimento inicial e custos operacionais para garantir a otimização do fluxo de caixa 

do projeto e da taxa interna de retorno.  
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5. CONCLUSÃO 

 

No que tange ao quadro de recursos e reservas pudemos evidenciar a importância da 

continuidade das sondagens em profundidade abaixo da cota 570 metros, por diversas 

razões, dentre as quais, maior conhecimento da mineralização em profundidade, e 

possivelmente, elevando a classe de recursos indicados e inferidos, para recursos 

medidos ou reservas (indicadas e inferidas). 

 

Com relação ao processo de geração da cava final, concluiu-se através dos estudos e 

análises dos trabalhos, que existe uma necessidade de geração de dados adicionais sobre 

as características geomecânicas do estéril visando um melhor dimensionamento dos 

taludes atuais e em profundidade, proporcionando ainda uma melhor definição do 

contato entre a rocha sã e alterada (contato rocha/saprolito).  

 

A área de geomecânica deverá desenvolver os trabalhos de sondagem e laboratoriais, 

necessários para aumentar o grau de confiabilidade dos parâmetros (ângulos de atrito, 

coeficientes de coesão, parâmetros de resistência etc) utilizados de forma empírica para 

dimensionamento dos taludes. Após o refinamento destes parâmetros, devem ser 

reestabelecidos os ângulos gerais de taludes operacionais (atualmente com 130m de 

altura), os ângulos a serem utilizados em cada fase da sequencia de lavra planejada e por 

fim, novos ângulos gerais de taludes da cava final para fins de desativação da mina a 

céu aberto (altura final de 250m). Outros fatores devem ser considerados, tais como a 

influência da poro-pressão e de tensões induzidas na estabilidade dos taludes de acordo 

com o aprofundamento da mina. Estes fatores não foram considerados na definição da 

atual geometria dos taludes operacionais e da cava final. Estas considerações podem 

afetar a geometria atualmente considerada nos taludes e a relação estéril-minério, 

consequentemente, alterando o limite de economicidade da lavra a céu aberto. 

 

A determinação da profundidade de migração da lavra a céu aberto para subterrânea, 

através da relação estéril-minério limite, comparativamente aos resultados obtidos na 

maximização econômica da cava utilizando o algoritmo, mostrou-se eficiente nesta 

análise, podendo ser utilizada em outros casos similares de empreendimentos de 
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mineração. Mas análises econômicas da profundidade de transição, através de softwares 

específicos, deverão ser conduzidas considerando um modelo de blocos para a lavra a 

céu aberto e outro para a lavra subterrânea. Esta análise permitirá determinar com maior 

precisão a profundidade de transição considerando os resultados econômicos 

(benefícios) a cada nível de lavra planejado, para ambos os métodos, possibilitando 

ainda, maior precisão no posicionamento do pilar entre a mina céu aberto e subterrânea 

(crown pillar).  

 

As quatro alternativas de produção apresentadas neste trabalho, devem ser 

reconsideradas em estudos futuros visando à realidade do quadro de recursos e reservas 

remanescentes após as pesquisas adicionais e a alteração dos parâmetros técnicos e 

econômicos utilizados na determinação da cava final. Neste novo cenário, a transição da 

mina a céu aberto para subterrânea deverá ser reavaliada englobando todas as 

informações dos estudos e trabalhos relacionados ao assunto. 

 

Entende-se que, para esta etapa do projeto de implantação da mina subterrânea 

(considerada como conceitual), a técnica analítica pode ser utilizada, mas que de acordo 

com a maturidade do projeto, adquirida nas etapas futuras, análises de risco mais 

detalhadas, utilizando técnicas mais complexas, tais como a de Monte Carlo, devem ser 

conduzidas, visando fornecer maiores subsídios no processo de tomada de decisão. 

 

Portanto, este estudo é dinâmico e concomitantemente com o planejamento de lavra, 

deve ser atualizado e revisado, considerando novas informações geológicas, avanços 

tecnológicos e principalmente, as condições de mercado do minério de manganês. 
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