
 

Commodity Teor Geologia Razao de Carga Localizacao 

Ouro Alto Disseminado 1.3 kg/m3 LATAM 

Esta operação é uma das principais minas de ouro a céu aberto da América Latina. 
• Depósito polimetálico, produzindo Ouro, Prata, Chumbo e Zinco; 
• Bancadas de 15 m de altura lavradas em corte único; 
• A mineralização está contida em quartzo porfíritico.  

 

Desafios  Solução 
Movimento substancial de minério durante o desmonte 

resultou em perdas e diluição de minério 
 O Sistema BMM mediu com precisão o movimento do 

desmonte de rochas e traduziu os novos limites de 
liberação de minério a serem lavrados. 

• Uma razão de carga alta é necessária para obtenção 
de uma fragmentação adequada; 

• Deslocamento significativo de minério durante a 
detonação levou à uma baixa recuperação de minério; 

• O empolamento e a zona de trincheira gerada na 
parte traseira do desmonte indicaram que o 
movimento do maciço contribuiu para a diluição geral 
e a perda de minério. 

 • BMMs® - monitores de movimento foram 
instalados em furos de monitoramento dedicados que 
foram alocados no plano de fogo; 
• Instalação e detecção de acordo com os 
procedimentos operacionais padrão do local; 
• O software BMM Explorer calculou novos limites 
para a escavação/carregamento e áreas de perdas e 
diluição de minério que teriam ocorrido sem o devido 
monitoramento. As novas liberações de minério foram 
então repassadas à equipe de despacho da mina. 

 

Resultados 

Aumento significativo na recuperação de minério, US$ 
440.000*** – para um único desmonte. 

Um deslocamento significativo ocorre para todas as 
malhas investigadas. Uma variação de ± 50% do 
movimento horizontal médio é comum e ocorre nesta 
mina. 
• O movimento horizontal medido variou de 14,5 a 

18m  
 
Alguns resultados obtidos através da contabilização do 
movimento nesta mina: 

• Produção maximizada de minério – 32.000* 
toneladas adicionais de minério foram 
recuperadas (perda de 27% de minério foi evitada) 

• Diluição reduzida – 2.500 toneladas de material 
estéril foram desviadas da planta de 
beneficiamento, que resultariam em 5% de 
diluição 

 
* Numbers are rounded 
** Average grade of ore polygons 
*** Calculated at a gold price of US$1,250/oz. 

  

A contabilização do movimento nos planos de fogo 
executados nesta mina, trouxeram melhorias na recuperação 

do minério, em alguns casos agregando US$ 440.000 
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Mina de Ouro em depósito disseminado 
obteve US$440,000 adicionais em um único 
desmonte 
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