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RESUMO 
 

O controle dos contatos do minério antes da 
escavação é essencial para garantir que os 
tipos corretos de material sejam destinados 
aos processos subsequentes, de modo que 
a recuperação ideal do minério seja 
alcançada. Essa 
prática é especialmente importante 
para veios estreitos ou depósitos estrutural
mente controlados, onde variações muito 
pequenas entre as localizações reais e 
inferidas dos contatos de minério e estéril 
podem se traduzir em perda ou diluição 
significativa do minério. No entanto, se a 
prioridade de uma mina é minimizar (i) a 
perda de minério, (ii) a diluição, (iii) a 
contaminação por elementos deletérios ou 
(iv) conformar aos requisitos de blendagem, 
o deslocamento dos corpos de minério no 
desmonte de rochas é um problema para 
todas as minas, mesmo aquelas situadas 
em depósitos massivos e gradacionais.  

 
Uma análise sobre esse movimento pós-
desmonte foi conduzida em duas minas 
de cobre pórfiro-skarn e uma mina 
de cobre manto no Peru e no Chile, 
respectivamente, para avaliar seus efeitos 
na perda de minério, diluição e classificação 
incorreta. O movimento tridimensional ao 
centro da bancada para vários planos de 
fogo foi medido. Os vetores de movimento 
horizontal foram calculados e os polígonos 
de minério pré-desmonte foram traduzidos 
para locais pós-desmonte usando os dados 
medidos. Como resultado, perdas de 
minério de até 20%, diluição de 12% e 
classificação incorreta (ou seja, minério de 
baixo teor tratado acidentalmente como 
minério de alto teor) de 20% foram 
calculados devido ao movimento das 
massas rochosas com o fogo. 

  

Este estudo conclui que a contabilização 
do movimento no desmonte de rochas 
em depósitos de cobre pórfiro ou cobre 
manto cobre pode ter um impacto 
significativo na redução da perda de minério, 
diluição e classificação incorreta, resultando 
em uma maior recuperação de minério. 

 

INTRODUÇÃO 
 
O monitoramento do movimento no 
desmonte de rochas (BMM) para controle 
de teor é uma prática holística usada para 
contabilizar o deslocamento de minério 
causado pela detonação, com o objetivo de 
ajustar com precisão os contatos das 
liberações de minério. 
Shaw et al (2013) apresenta um modelo de 
reconciliação para as operações de mina 
que compreende entradas de dados que vão 
desde a definição das reservas de minério 
até o circuito de cominuição. Mais 
especificamente, tratando-se de controle de 
teor, os autores enfatizam o movimento no 
desmonte de rochas como o principal 
componente de variabilidade na 
reconciliação. É, portanto, reconhecido em 
muitas operações ao redor do 
mundo, que o controle de teor não é 
completo sem que o movimento no 
desmonte seja contabilizado (Thornton, 
2009). Este artigo resume os resultados de 
três minas de cobre no Peru e no Chile que 
mediram o movimento no desmonte: 

• Mina A - Cobre Pórfiro-Skarn - 
Depósito de Cobre-Molibdênio 
no Peru. 

• Mina B – Cobre Pórfiro-Skarn - 
Depósito de Ouro-Zinco no Peru. 

• Mina C - Depósito do tipo Cobre-
Manto no Chile. 

  
Os projetos consistiam em colocar vários 
BMMs – monitores de deslocamento, nos 
desmontes realizados. Os dados coletados 
foram usados para traduzir com precisão as 
liberações de minério em cada plano de 
fogo. Em cada caso, esta nova prática de 
traduzir os polígonos de minério com base 
no movimento foi comparada à prática 
anterior da mina de extrair seus polígonos 
de minério in situ. A fim de avaliar o efeito do 
movimento no desmonte na perda de 
minério, diluição e classificação incorreta, os 
resultados são apresentados nesse artigo.
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OBJETIVOS 

Os objetivos dessa pesquisa podem ser 
resumidos nos dois tópicos a seguir: 

 
1. Medir o movimento uma série de 

desmontes realizados em três 
minas de cobre pórfiro-skarn e 
manto na América do Sul. 
 

Entre outros fatores, a perda de minério, 
diluição e classificação incorreta é 
proporcional à magnitude de deslocamento. 
Para cada mina, esse movimento foi 
caracterizado e os resultados comparados 
às práticas de controle de teor adotadas 
rotineiramente.  

 
2. Avaliar o efeito da medição de 

movimento na perda, diluição e 
classificação incorreta de minério 

RESULTADOS 

Medições de deslocamento para cada 
mina 

Um resumo dos parâmetros típicos dos 
planos de fogo e resultados de 
deslocamento obtidos para cada mina são 
apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Parâmetros dos Planos de Fogo e 

resultados dos deslocamentos para cada 

mina: 

 

Esses valores foram então utilizados para 
cálculo de revenda adicional de minério que 
pode ser gerada, caso o movimento no 
desmonte de rochas seja levado em conta.  

 
 

 
DADOS 

 
 
O sistema BMM consiste em alocar 
transmissores direcionais em furos dedicados 
na malha antes do desmonte, que são 
localizados após o fogo com um detector 
especial. As informações coletadas, incluindo 
os vetores de movimento tridimensionais, são 
então processados com um software 
específico, que é integrado com algum 
software de planejamento de lavra utilizado 
na mina. As liberações de minério, ou linhas 
de escavação, foram traduzidas com base na 
medição do movimento em cada 
desmonte. Os locais dos polígonos 
traduzidos foram comparados 
aos polígonos in situ e as áreas de perda, 
diluição e classificação incorreta do minério 
foram definidas, com a suposição de que o 
minério teria sido lavrado até os limites dos 
polígonos pré-desmonte. Utilizando os 
parâmetros de entrada fornecidos por cada 
mina, as tonelagens e, quando possível, as 
perdas financeiras, são calculadas para 
avaliar o efeito do movimento do desmonte 
na recuperação do minério. 
  

 
A componente horizontal do movimento 
tridimensional para todos os desmontes 
monitorados em cada mina é plotado contra
 a profundidade de instalação dos BMMs 
na Figura 1. Uma vista em corte dos furos (à 
esquerda) mostra a profundidade de 
instalação dos sensores BMM em relação à 
coluna explosiva. A dinâmica de movimento 
em um desmonte estabelece que o 
movimento horizontal é mínimo na 
superfície, atinge sua magnitude máxima no 
topo ou logo abaixo do topo da coluna 
explosiva antes de diminuir novamente 
próximo ao fundo da bancada (Thornton, 
2009). Este perfil de movimento em forma 
de pera, em cada mina é evidente 
na Figura 1. A variação nas medições do 
movimento horizontal normalmente 
excedem 50% de cada lado da média, então 
uma grande variação em todos os 
desmontes monitorados não é incomum. A 
consequência dessa variabilidade é que 
qualquer modelo terá um erro semelhante 
associado. Se um modelo for usado, em vez 
do monitoramento contínuo, esse erro se 
traduzirá em maior perda e diluição de 
minério em cada desmonte (Hunt e 
Thornton, 2014). 

Mina A B C 

Planos de Fogo 
Monitorados 

3 6 4 

BMMs instalados 36 37 34 

Altura da 

Bancada (m) 
15 15 10 

Diâmetro Furo (mm) 311 311 270 

Razão de Carga (kg/m3) 1.6 1.1 1.1 

Espaçamento (m) 8.0 8.0 7.0 

Afastamento (m) 7.0 7.0 6.0 

Alcance do 
Movimento Horizontal 

(m) 
1.2-26.0 1.5-22.0 0.7-40.0 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark0
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark0
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark0
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Figura 1: Deslocamento Horizontal vs Profundidade de Instalação para todos os desmontes 
em cada uma das minas 

 

Cálculos de Perda, Diluição e 
Classificação Incorreta de 
minério para cada mina 

Se os polígonos de minério e estéril forem 
escavados em sua localização in situ, 
ocorrerão perda de minério, diluição e 
classificação incorreta, pois a rocha sempre 
se move durante o desmonte. Para os fins 
desta análise: 

(i) A perda de minério é definida como 
minério enviado para a pilha 
de estéril,                   

(ii) Diluição é definida como material 
estéril sendo enviado para a 
planta e processado como 
minério, e         

 

 
(iii)      Classificação Incorreta é definida 

como material com uma 
classificação de minério sendo 
tratado como contendo 
uma classificação diferente, 
exemplo: minério de baixo e alto 
teor           

  
Um exemplo dessas análises é 
fornecido na seção a seguir para um plano 
de fogo selecionado de cada mina. 

  
Um resumo da perda total, diluição e 
classificação incorreta calculada em cada 
mina está resumido na Tabela 2. 

  

 

Tabela 2: Perda, Diluição e Classificação Incorreta em cada mina 

 

 Mina 
# Planos     

de Fogo 

Material Minério Metal Recuperável   
Diluição 

 
Classificação  

Incorreta In situ Perda Perda 

(t) (t) % (t) (USD) (t) % (t) % 

A 3 368541 6527 2% 27.9 $160,672 11007 3% 46789 13% 

B 5 955716 96300 10% Não Calculado 101332 11% Não Calculado 

C 1 88007 17529 20% Não Calculado 10935 12% 9666 11% 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark1
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Exemplos de Desmontes 

Os parâmetros dos planos de fogo e os 
resultados de movimento correspondentes a 
um desmonte de cada uma das três minas 
são apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Resultados dos Deslocamentos 

 

Desmonte A B C 

Altura da 

Bancada (m) 
15 15 10 

Diâmetro Furo 
(mm) 

311 311 270 

Afastamento (m) 7.0 6.0 6.0 

Espaçamento (m) 8.0 7.5 7.0 

Razão de Carga 
(kg/m3) 

 
1.6 

 
1.34 

 
1.1 

Alcance do 
Movimento 

Horizontal (m) 

 
6.3-
26.0 

 
2.6-
21.9 

 
7.8-
21.7 

 
Conforme mostrado na tabela acima, uma 
variabilidade de 50% da média é obtida 
mesmo para o mesmo desmonte, o que é 
esperado (Loeb e Thornton, 2014). 

 
Resultados de movimento para cada 
desmonte 

  
Uma breve descrição de cada desmonte 
selecionado em cada mina é fornecida 
abaixo e mostrada na Figura 2: 

  
Desmonte A - Onze BMMs foram 
instalados. O fogo foi iniciado a partir da 
borda leste em uma configuração em “V” em 
direção à face confinada. A borda sul do 
perímetro era de face livre e as bordas norte 
e oeste eram confinadas por material não- 
desmontado. 
Desmonte B - Quinze BMMs foram 
instalados. O fogo foi iniciado a partir da 
borda sudoeste em uma configuração em 
“V” em direção à face livre. As bordas 
restantes do perímetro da malha foram 
confinadas por material não- desmontado. 
Desmonte C - Oito BMMs foram 
instalados. Desmonte confinado pela 
parede alta a leste e iniciado ao longo da 
borda oeste em direção a uma face livre em 
configuração Echelon. Ao longo da borda 
norte do perímetro da malha, a pilha 
desmontada havia sido escavada até o nível 
médio da bancada (confinamento parcial). 
A Figura 2 exibe o plano de fogo com os 

vetores de movimento. Os números em cada 
plano correspondem aos números dos BMMs 
nas Tabelas 5 e 6, que resumem os 
deslocamentos medidos em cada desmonte 
 

Tabela 4: Movimento Desmonte A 

 

BMM # 
Profun
didade 

Dist. 
Horiz. 

Dist. 
Vert. 

1 7.2      Não encontrado 

2 7.2 10.3 7.3 

3 6.7 8.7 4.8 

4 4.3 6.3 -4.5 

5 6.2 8.6 0.0 

6 6.4 16.0 3.4 

7 6.9 14.8 7.8 

8 6.9 21.4 3.7 

9 6.8 22.1 1.7 

10 6.5      Não encontrado 

11 6.7 26.0 1.0 

 
Tabela 5: Movimento Desmonte B 

 

BMM 
# 

Profun
didade 

Dist. 
Horiz. 

Dist. 
Vert. 

1 6.6 9.5 1.8 

2 7.3 17.5 -0.1 

3 7.5 17.2 0.1 

4 7 10.4 2.3 

5 5.4 21.9 -0.1 

6 6.8 13.2 1.3 

7 7.1 5.7 2.5 

8 7 10.1 4.5 

9 7 12.3 4.2 

10 6.8 10 6.3 

11 6.3 5.1 3.6 

12 7 19.2 7.9 

13 7.2 10.6 9 

14 4 Not Found 

15 6.4 Not Found 

 
Tabela 6: Movimento Desmonte C 

BMM 
# 

Profun
didade 

Dist. 
Horiz. 

Dist. 
Vert. 

10 5.7 7.8 3.3 

11 4.4 13.8 2.7 

12 5.2 11.5 4.3 

13 5.6 12.8 2.4 

14 6.2 13.2 3.2 

15 6.1 11.4 -0.1 

16 6 21.7 -1.6 

17 3.9 19.3 -3.1 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark6


5 

 

 

 
 

 
 

Figura 2: Desmontes A, B e C. Os vetores de movimento a partir dos BMMs são 
exibidos. 
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As novas liberações de minério 
para cada desmonte 

 
Para cada desmonte em cada uma das 
minas, as liberações in-situ são ajustadas a 
partir dos vetores de movimento obtidos. 
Essas novas liberações de minério são 
definidas e repassadas à equipe de 
despacho da mina. 

 
A Figura 3 e a Figura 4 mostram liberações 
de minério pré-desmonte para cada plano 
de fogo (linhas pontilhadas) e também as 
delimitações das novas liberações de 
minério (linhas contínuas) obtidas com a 
utilização dos vetores de movimento a partir 
dos sensores BMM.

 
 

 
 

Figura 3: Liberações de Minério obtidas para as malhas A e B 
utilizando vetores a partir do movimento dos sensores BMM 
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Figura 4: Liberação de Minério obtida para a malha C utilizando 

vetores a partir do movimento dos sensores BMM 
 

 
Cálculos de Perda, Diluição e 

Classificação Incorreta de Minério para 
cada desmonte 

 
As áreas entre os polígonos de minério pré-
explosão e os polígonos de minério pós-
explosão são definidas como perda, diluição 
ou classificação incorreta, usando a 
suposição subjacente de que 
os polígonos in situ teriam sido minerados, 
se o movimento da explosão não fosse 
contabilizado. Essas áreas e as tonelagens 
correspondentes, percentagens e, quando 
disponíveis, perdas financeiras, são 
mostradas na Figura 5 e na Figura 6 para 
cada explosão. As seguintes suposições 
foram usadas para calcular esses valores: 

  
Mina A: 
• Custo de processamento da diluição 
(estéril enviado para a planta) é ignorado 

• Preço do Cobre = US$ 5750/t 

• Recuperação da planta = 85% 

• Teor médio minério = 0,6% 

• Densidade = 2,63 t/m 3 
 

Como mostrado na Figura 5, ao levar-se em 
conta o movimento do desmonte no ensaio 
da mina A, um valor adicional de US$ 

130000 foi obtido, mais de 5700 toneladas de 
estéril foram desviadas da planta, reduzindo 
a diluição em 6% e quase 20.000 t (20%) de 
classificação incorreta de minério foram 
evitados. 

 
Desmontes B e C: 

• Custo de processamento da diluição 
(estéril enviado para a planta) 
é ignorado 

• O teor das liberações é 
desconhecido, então apenas 
tonelagens e porcentagens são 
calculadas 

• Densidade = 2,7 t/m 3 

 
Resumo 

 
Um resumo dos números de perda de minério, 
diluição e classificação incorreta para cada 
desmonte são apresentados na Tabela 7. 

 
Tabela 7: Resumo da perda, diluição e 

classificação incorreta de minério em 

cada desmonte 

Mina 
Perda Diluição Class. Incorreta 

(t) % (t) % (t) % 

A 4431 5% 5760 6% 19686 20% 

B 69558 16% 48600 11% 0 0% 

C 17529 20% 10935 12% 9666 11% 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_bookmark9
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Figura 5: Perda, Diluição e Classificação Incorreta de minério para os desmontes A e 
B
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Figure 6: Perda, Diluição e Classificação Incorreta de minério para 
o desmonte C 

 

CONCLUSÃO 

Os objetivos principais desta pesquisa foram 
dois: 

1. Quantificar o movimento do 
desmonte em três grandes minas 
de cobre de pórfiro-skarn e 
manto na América do Sul e;        

2. Comparar as liberações de minério 
in situ com as liberações pós-
desmonte, usando os vetores de 
deslocamento obtidos 
para avaliar o efeito do movimento  
na perda, diluição e classificação 
incorreta do minério em cada mina.  
       

Existe uma variação significativa nos dados 
de movimento, o que é normal (pelo menos 
± 50% da média). A variação ocorre em 
todos os desmontes e entre elas (cada 
desmonte é único). Isso tem implicações na 
viabilidade de utilização de um 
modelo para prever o movimento. A 
precisão do modelo 
é definida por esta variação e se este for 
utilizado para inferir o deslocamento das 
liberações de minério, haverá uma 
penalidade de custo em comparação com o 
monitoramento do movimento das 

liberações em cada desmonte, que pode ser 
quantificada. 

  
As magnitudes de movimento horizontal em 
todos os desmontes apresentados foram 
significativas.  
É importante notar que os efeitos do movim
ento do desmonte na recuperação do 
minério não são restritos apenas para 
depósitos do tipo veios estreitos e outros 
estruturalmente controlados. Como visto 
nesse estudo de caso apresentado, os 
valores de perda de minério podem chegar 
a 20%. Além disso, mesmo valores baixos 
de perda de minério (5%), por exemplo no 
desmonte da Mina A, podem ter um custo 
financeiro significativo associado (US$ 
130.000 em um único desmonte). 
Seja a prioridade de uma mina minimizar a 
perda de minério, diluição, contaminação ou 
aderir aos requisitos de blendagem, o 
objetivo é separar de forma eficiente 
diferentes materiais provenientes da 
cava. Por esta razão, o movimento das 
rochas no desmonte é um gargalo 
operacional para todas as minas se não for 
levado em conta, mesmo para minas 
associadas à depósitos massivos e 
gradacionais .
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