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Resumo 

Na indústria mineira, o carácter não renovável dos recursos minerais, obriga as empresas a procurar 

continuamente a otimização das suas operações, de modo a retirar o máximo proveito das suas 

reservas. Um dos parâmetros utilizados para caracterizar a eficácia do processo de extração, e 

simultaneamente, o aproveitamento do alvo de exploração, é a recuperação mineira.  

O presente documento visa fornecer uma nova metodologia para o cálculo da recuperação, tendo em 

conta o método de desmonte e o tipo minério.  

Foram considerados três métodos de desmonte (Optimized Bench and Fill, Bench and Fill e Up-Hole 

and Fill) e quatro tipos de minério, encontrados na mina de Neves-Corvo. Os cálculos efetuados tiveram 

por base levantamentos tridimensionais das escavações, os quais foram comparados com os modelos 

planeados para as mesmas.  

Os métodos Bench and Fill e Up-Hole and Fill, foram os que apresentaram os maiores e menores 

valores médios de recuperação, respetivamente. Foi ainda possível observar a influência do tipo de 

minério neste parâmetro.  

Para além da caracterização da recuperação por método de desmonte e tipo de minério, foi levada a 

cabo uma análise de sensibilidade do benefício económico, como função deste parâmetro. Foram 

considerados diferentes cenários de teor e custos de produção, de modo a demonstrar a influência da 

recuperação na valorização de uma exploração.  

Em suma, foi possível concluir que o parâmetro recuperação depende de um elevado conjunto de 

variáveis, sendo a sua estimativa essencial para uma correta avaliação da qualidade das operações e 

da viabilidade dos métodos de desmonte utilizados.  
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Abstract 

In the mining industry, the non-renewable nature of mineral resources obliges companies to continually 

strive to optimize their operations, in order to make the most of their reserves. One of the parameters 

used to measure the effectiveness of an extraction operation and at the same time the use of the 

resources, is the mining recovery. 

This document aims to provide a new methodology for the calculation of recovery, taking into account 

the mining method and ore type. 

There were considered three mining methods (Optimized Bench and Fill, Bench and Fill and Up-Hole 

and Fill) and four types of ore, all found in the Neves-Corvo Mine. The calculations performed were 

based on three-dimensional surveys of the excavations, which were compared with the planned models. 

The Bench and Fill and Up-Hole and Fill methods presented the highest and lowest average recovery 

values, respectively. It was also possible to observe the influence of the ore type on this parameter. 

In addition to the characterization of the recovery by mining method and ore type, a sensitivity analysis 

of the economic benefit was performed, as a function of this parameter. Different scenarios of grade and 

production costs were considered in order to demonstrate the influence of recovery on the economic 

value of the excavation.  

In sum, it was concluded that the recovery parameter depends on a large set of variables. Its estimation 

is essential for a correct evaluation of the operations quality and of the viability of the selected mining 

methods. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação da dissertação 

O tema desenvolvimento sustentável surgiu na segunda metade do século XX, em resposta ao 

desenvolvimento económico verificado em muitos países em todo o mundo, consequentemente, 

associado a um consumo intenso e excessivo dos recursos naturais. Perante este consumo foi 

introduzido este conceito de desenvolvimento, definido pela ONU (Organização das Nações Unidas), 

como sendo um desenvolvimento que permite suprir as necessidades do presente, sem colocar em 

causa as necessidades das gerações futuras. Esta definição teve grande impacto nas indústrias, cuja 

base residia na exploração de recursos não renováveis, como é o caso dos depósitos minerais.  

A aplicação do conceito desenvolvimento sustentável, na exploração de recursos minerais, implica a 

integração de atividades nas três áreas: atividades técnicas que proporcionem um crescimento da 

economia, atividades ecológicas que considerem a proteção dos recursos naturais e do ambiente, e 

sociais que cuidem dos empregados, do espaço e ambiente de trabalho em redor do local de mineração 

(Dubiński, 2013). A proteção dos recursos naturais pode ser alcançada através, não só da sua 

aquisição racional, como também através da minimização dos impactos negativos associados a cada 

um dos processos levados a cabo. 

Atualmente, com a continua evolução tecnológica, é possível observar uma crescente procura por uma 

série de recursos minerais, tais como combustíveis fosseis, materiais de construção, minerais 

industriais, etc. A indústria mineira tem tentado responder a esta procura, o que tem provocado uma 

tendência crescente ao nível da extração dos recursos minerais (Figura 1).  

 

Figura 1. Produção mineira anual entre 1984 e 2017 (World Mining Data 2019) 

Tendo em mente o conceito de desenvolvimento sustentável, a crescente preocupação com a 

segurança e a tendência descrita anteriormente, revela-se essencial assegurar uma exploração 

económica e ambientalmente viável dos recursos minerais. De modo a cumprir estes requisitos, e 

realizar uma extração eficiente e eficaz do jazigo alvo de exploração, é essencial assegurar que a sua 

definição, estimação e recuperação são realizadas com a maior precisão e qualidade possíveis, 
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aproveitando ao máximo todo o potencial do recurso, sem comprometer os aspetos relacionados com 

o ambiente e a segurança dos trabalhadores.  

Assim, um controlo rigoroso, quer da porção recuperada, quer da porção por recuperar das reservas 

identificadas, desempenha um papel fundamental na avaliação da qualidade das operações. Surge por 

isso a necessidade de contabilizar, da forma mais precisa possível, a recuperação associada aos 

processos de extração selecionados. A quantificação deste parâmetro permite, não só contabilizar a 

porção das reservas economicamente recuperáveis, como também avaliar o grau de otimização das 

várias operações, que compõem o ciclo extrativo.  

A presente dissertação surge assim perante a necessidade de quantificar a 

recuperação/aproveitamento dos recursos minerais. Este documento tem como principal objetivo 

apresentar uma nova metodologia para a determinação da recuperação mineira, bem como dos vários 

parâmetros que surgem a esta associados, tais como a diluição e a sobre escavação.  

Para além disso, pretende-se também demonstrar que o parâmetro recuperação depende de um 

número considerável de variáveis, das quais se salientam o método de desmonte utilizado, o tipo de 

terreno/minério no qual este se insere e o tempo de exploração. Após a quantificação dos parâmetros 

recuperação e diluição, pretende-se ainda demonstrar o impacto destas variáveis nos parâmetros 

económicos, uma vez que estes são utilizados na avaliação da viabilidade de cada desmonte e, 

consequentemente, da própria exploração.  

Posteriormente, pretende-se apresentar uma série de sugestões que visem a melhoria das operações 

e a otimização destes parâmetros. Em última análise, espera-se que a metodologia, os dados e análises 

realizadas no contexto desta dissertação sejam uteis à empresa que os forneceu e que seja dada 

continuidade ao trabalho, que aqui se apresenta. 

1.2. Organização do documento  

Após a introdução do tema e dos principais objetivos deste documento, segue-se um segundo capítulo 

onde será apresentada uma breve revisão do Estado de Arte. Neste capítulo pretende-se expor, de 

forma resumida, todo o processo que precede a exploração de um jazigo, desde a sua caracterização 

e definição, até ao processo de seleção do método de desmonte. Ao longo deste capítulo, serão ainda 

apresentadas as definições e fórmulas de cálculo, para cada um dos parâmetros alvo de estudo, bem 

como alguns dos fatores, associados às várias operações mineiras, que os influenciam.  

O capítulo 3 tem como principal objetivo dar a conhecer a mina de Neves-Corvo, fornecendo 

informações não só sobre a empresa detentora da mina, como também dos maciços alvo de 

exploração, terminando com uma apresentação de todos os métodos de desmonte utilizados. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia utilizada, quer na determinação experimental dos 

parâmetros, quer nas análises económicas realizadas, ao longo do presente trabalho.  

No capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos, bem como a sua discussão e análise. Por último, 

no capítulo 6 são resumidas as principais conclusões obtidas, seguido depois pelo capítulo 7 onde são 

apresentadas algumas sugestões de melhoria e de trabalhos futuros. 
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2. Estado de arte 

2.1. Definição do alvo de exploração e do respetivo método de desmonte 

A correta caracterização do maciço alvo de exploração fornece o input necessário a todo o processo 

de planeamento e sequenciamento das operações mineiras (Villaescusa, 1998). Toda a informação 

recolhida é muitas vezes compilada na forma de um modelo tridimensional, discretizado em blocos, 

cujas dimensões refletem a menor unidade explorável (Birch, 2018). A atualização deste modelo é 

realizada, de forma continua, ao longo de toda a exploração, uma vez que, à medida que a produção 

progride, novas informações são obtidas, o que permite um enriquecimento destes modelos. 

Após uma correta caracterização da estrutura geológica, revela-se necessário proceder à identificação 

da porção dos recursos economicamente explorável, ou seja, distinguir o minério do material estéril, 

através da definição do teor de corte (cut-off value). Todo o material com teor acima do teor de corte 

será selecionado para tratamento, e o material com teor abaixo será deixado para trás ou tratado como 

estéril (Lane, 2015).  

O material só será classificado como minério, caso a sua extração contribua positivamente para o valor 

económico da operação. No entanto, este processo obriga à definição de outro conceito, o valor 

associado a um dado material. Na definição deste valor revela-se necessário considerar, quer os custos 

associados à operação, quer o preço dos elementos beneficiantes, de modo a definir corretamente o 

benefício fornecido, sendo este procedimento essencial para uma correta definição do teor de corte. 

Por último, é importante salientar que o teor de corte deverá ter ainda em conta a variável tempo. Ao 

longo do tempo de vida da exploração, os fatores que influenciam o teor de corte, sofrem alterações, 

quer seja devido à otimização do processo de extração, quer seja devido às oscilações do valor de 

metal no mercado, pelo que, tal como o modelo geológico, este parâmetro deverá ser continuamente 

atualizado. O cálculo deste parâmetro será abordado, com mais detalhe, no capítulo 4. 

Após a definição dos recursos e a seleção das zonas alvo de exploração, deverá proceder-se à escolha 

do método de exploração mais adequado. Este processo é iterativo, na medida que várias opções são 

consideradas, até encontrar uma que preencha todos os requisitos tecnológicos pré-estabelecidos e 

otimize uma função objetivo (maximização do benefício, minimização do metal perdido, etc.). A seleção 

do método de desmonte mais adequado requer a análise de uma série de fatores, para além da simples 

produção pretendida. É necessário considerar, não só a localização e geologia do depósito, como 

também os requisitos para o processamento do material extraído, as condicionantes políticas e sociais 

e o número de trabalhadores necessários (SME, 2011). É importante salientar que a escolha de um 

método de desmonte adequado é critico para o sucesso das operações, sendo que a escolha de um 

método inadequado pode trazer consequências, quer ao nível de produtividade e custos, quer ao nível 

da segurança das operações (Nieto, 2011). 

Existe uma grande variedade de métodos de desmonte de minas subterrâneas, podendo estes ser 

classificados com base numa série de princípios. Os sistemas de classificação dos métodos de 

desmonte foram evoluindo passando por vários autores, tais como Bochkov e Wright (1973), Morrison 

(1976), Laubscher (1981, 1990), Hartman (1987), Nicholas (1981), entre outros (SME, 2011).  
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Classificando os métodos de desmonte quanto a sua auto-portabilidade estes podem ser divididos em 

dois grupos, sendo que, um dos grupos engloba todos os métodos de desmonte que requerem algum 

tipo de suporte, artificial ou natural, e o outro os restantes métodos de desmonte que funcionam por 

desabamento/abatimento. Exemplos de métodos de desmonte que não requerem qualquer tipo de 

suporte, cujo método de remoção envolve um desencadear do desabamento do minério que se 

pretende extrair, são: Block Caving, Sublevel Caving e Longwall. Dos métodos de desmonte que 

requerem algum tipo de suporte, sendo este assegurado por material do próprio maciço (suporte 

natural), são exemplo os métodos Room & Pillar e Sublevel Stoping. Por último, dos métodos de 

desmonte suportados artificialmente, são exemplo os métodos Bench and Fill, Shrinkage, Drift & Fill e 

Cut & Fill. 

É de salientar que, apesar de no início da exploração ser selecionado um método de desmonte, à 

medida que se progride na exploração do maciço, o método de desmonte pode sofrer algumas 

alterações. Estas alterações podem ser suscitadas por alterações geomecânicas, questões 

operacionais (aquisições de novos equipamentos, por exemplo) e inovações tecnológicas. Um outro 

fator, que tem grande influência nas alterações aplicadas ao método de desmonte, são os parâmetros 

económicos. A busca constante pela otimização, com vista à maximização do benefício e à minimização 

dos custos, pode levar a alterações no método de desmonte, e num caso mais extremo, à seleção de 

outro método de desmonte.  

Após a definição e seleção do método de desmonte, é necessário proceder ao desenho das restantes 

estruturas da mina. Inicialmente, procede-se à definição das estruturas principais, tais como as rampas 

de acesso, o poço de extração e, posteriormente, os níveis de exploração. É ainda fundamental 

assegurar todas as estruturas auxiliares, que condicionam o normal desenrolar das várias operações, 

tais como um adequado sistema de ventilação e bombagem, locais de reparação e abastecimento de 

equipamentos, sistemas de transporte de material de enchimento, entre outros. Posteriormente, é 

realizada uma análise de estabilidade, de modo a determinar a adequabilidade do desenho global e, 

caso se justifique, proceder a um reposicionamento das várias estruturas.  

Numa segunda fase, é necessário realizar um desenho mais detalhado, de modo a planear a extração 

de cada um dos desmontes individualmente, o que implica a analise de uma série de variáveis e 

restrições. Para além da seleção de um método de desmonte adequado, é ainda necessário 

estabelecer a geometria do desmonte, o diagrama de fogo, o suporte necessário, a necessidade de 

ventilação e o benefício económico (Villaescusa, 2004). Todos estes fatores, devem ser tidos em 

consideração no sequenciamento e calendarização das operações.  

Deste processo de análise e desenho detalhado deverá resultar, para cada desmonte, uma geometria 

que cumpra todos os requisitos operacionais, estável e economicamente explorável. Atualmente, a 

geometria dos desmontes é representada através de sólidos tridimensionais, com recurso a softwares 

como Datamine, Promine, Vulcan e, mais recentemente, Deswik. Estes softwares permitem a 

visualização das estruturas principais da mina, das áreas já exploradas e do próprio maciço alvo de 

exploração, fornecendo uma perceção da distribuição espacial destas estruturas (Mijalkovski et 

al.,2015). Para além disso, a utilização destes modelos tridimensionais e softwares reduz o erro 
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associado ao desenho manual, bem como a quantidade de trabalho, associada à recolha e tratamento 

de dados, podendo ser adaptado a qualquer método de desmonte (Wang, 2011). 

2.2. Avaliação do desempenho do método de desmonte  

De modo a comprovar a adequabilidade prática do método de desmonte selecionado, revela-se 

essencial proceder à avaliação do desempenho das várias escavações. O desempenho de um método 

de desmonte pode ser avaliado pela sua capacidade em alcançar máxima extração (máxima 

recuperação) com a mínima diluição (Villaescusa, 2004). 

A fim de facilitar este processo de avaliação, a compilação de dados referente a toda a informação, de 

cada escavação, revela-se de extrema importância. Esta base de dados é constituída pela coletânea 

de todas as informações geológicas, operacionais, geotécnicas e até económicas, recolhidas antes, 

durante e após a sua escavação (Villaescusa, 2004; Haflil et al., 2013).  

A avaliação do desempenho de um desmonte culmina na operação de reconciliação, sendo este 

processo definido como uma comparação entre as toneladas e teor planeados, para um dado 

desmonte, e a tonelagem e teores extraídos na realidade (Haflil et al., 2013). Duas informações 

essenciais a esta operação, e que deverão constar no stope design data base, são a recuperação e a 

diluição do desmonte. Atualmente, esta comparação entre o sólido planeado e o volume final do 

desmonte pode ter uma precisão considerável com recurso a um CMS (Cave Monitoring Survey), que 

fornece uma aproximação bastante realista deste último volume. 

2.2.1. Recuperação e underbreak 

O parâmetro recuperação pode ser definido como a proporção de um dado recurso que pode ser 

economicamente recuperada (McCarthy, 2001). Assim este parâmetro pode ser determinado através 

do rácio entre as reservas extraídas e o volume total in situ das mesmas. Considerando a recuperação 

de um desmonte em concreto, este quociente é realizado entre a quantidade de minério extraída dessa 

escavação e a quantidade planeada para a mesma, ou seja, a quantidade de material localizada dentro 

dos limites, definidos pelo planeamento mineiro.  

Uma das formas de avaliar a recuperação de um desmonte é através do volume de underbreak. Este 

volume pode ser definido como o volume de rocha não escavada, relativamente ao volume planeado 

do desmonte (Cepuritis & Villaescusa, 2006) (Figura 2). Uma vez que este material permanece dentro 

do desmonte e não é recuperado, é considerado como uma perda de minério.  

 

Figura 2. (à esquerda) Modelo tridimensional do layout planeado (à direita) Modelo tridimensional do underbreak, 
ambos associados ao desmonte LS515B118, apresentado em ambiente Vulcan MAPTEK. 
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A determinação da quantidade de material perdida fornece uma medida do “desperdício” cometido pela 

operação, sendo por isso uma medida da sua imperfeição. A determinação deste parâmetro revela-se 

assim essencial, não só porque permite avaliar o desempenho das operações mineiras, mas também 

porque influencia diretamente os benefícios económicos obtidos (Wang, 2011). 

Através da caracterização da porção de material perdida, torna-se também possível classificar o seu 

inverso, a porção de material recuperada, admitindo que o volume total planeado é conhecido. Em 

suma, o volume de underbreak, permite não só avaliar o desempenho de um desmonte, como também 

quantificar a sua recuperação. 

Para o parâmetro recuperação é na maioria dos casos assumido um valor médio constante ao longo 

da exploração mineira, sendo estimado, com base nas características operacionais do método de 

desmonte selecionado, nas informações geotécnicas do maciço e/ou com base em informações 

bibliográficas existentes.  

Uma das propostas novas deste trabalho consiste, precisamente, na avaliação local da recuperação, 

por método de desmonte e tipo de minério. 

Apesar do parâmetro alvo de análise neste trabalho ser a recuperação, revela-se necessário proceder 

à definição de outros dois parâmetros, sendo eles a diluição e o overbreak, uma vez que estes três 

parâmetros aparecem constantemente relacionados, sendo que se espera demonstrar esta relação ao 

longo dos próximos capítulos. 

2.2.2. Diluição 

A diluição é a quantidade de material estéril ou de teor reduzido que é extraído em conjunto com o 

minério desmontado (McCarthy, 2001). É possível dividir a diluição em dois tipos distintos: diluição 

interna ou planeada, que corresponde a material de teor abaixo do teor de corte que se encontra dentro 

dos limites planeados da escavação, e que por isso já foi contemplada na definição do mesmo, e 

diluição externa ou não planeada, correspondente à incorporação de material sem valor proveniente 

do exterior dos limites da escavação. Este tipo de diluição encontra-se por vezes associada à sobre 

escavação dos hasteais e/ou contaminação de enchimento, proveniente de desmontes adjacentes ou 

do próprio piso da escavação (Villaescusa, 1995).  

Apesar da diluição ser tipicamente apresentada na forma de percentagem (Henning, 2007), existem 

diversas formas de determinar este parâmetro, sendo as equações 1 e 2 as definições mais utilizadas, 

segundo Scoble e Moss (1994): 

Diluição = 
Toneladas de material estéril extraídas

Toneladas de minério extraídas
 (1) 

Diluição = 
Toneladas de material estéril extraídas

Toneladas de minério extraídas +Toneladas de material estéril extraídas 
 (2) 

Segundo Henning & Mitri (2008) a primeira equação é mais sensível à sobre escavação dos hasteais, 

sendo também um cálculo mais conservador. No contexto deste trabalho será utilizada a definição 

expressão pela segunda equação, pois toma em conta a tonelagem total que é enviada à lavaria. 



7 
 

Relativamente ao tipo de material incorporado, pode ser feita a distinção entre diluição de enchimento 

e diluição de rocha encaixante. O primeiro tipo de diluição envolve a incorporação de material utilizado 

para preencher os desmontes adjacentes, após a sua conclusão, sendo por isso material estéril. A 

diluição de rocha encaixante encontra-se relacionada com a incorporação de rocha, que não é 

classificada como minério, podendo, no entanto, possuir algum teor, relativamente aos elementos 

economicamente relevantes, sendo por isso a sua incorporação menos prejudicial do que a primeira 

diluição referida. No contexto deste trabalho será dada especial atenção à diluição de enchimento. 

Uma adequada estimação do parâmetro diluição revela-se essencial, na medida que a incorporação 

deste material, pode provocar uma perda económica significativa, quer ao nível da produção, quer ao 

nível do processamento do minério (Vokhmin et al., 2017). Dos vários impactos económicos associados 

ao fenómeno de diluição salienta-se o custo associado à remoção, extração, britagem, moagem e 

tratamento de material estéril ou com teor muito baixo, os atrasos e alterações provocadas à 

calendarização das operações (Henning & Mitri, 2008) e a utilização da capacidade limitada de 

transporte, das várias operações, que poderia ser ocupada por minério de teor mais elevado. Ao nível 

do processamento do minério, para além da redução de teor provocada pela incorporação deste tipo 

de material, a diluição reduz a quantidade de metal produzido por tonelada de minério processado, 

afetando por isso a recuperação de metal (Henning, 2007).  

2.2.3. Overbreak 

O último parâmetro alvo de análise é designado por overbreak ou sobre escavação, podendo ser 

definido como o volume de rocha fora do limite mínimo da escavação removido durante a operação de 

extração (Cepuritis & Villaescusa, 2006) (Figura 3). Este parâmetro é altamente influenciado pelos 

parâmetros geométricos e geotécnicos do desmonte, pelo diagrama de fogo, pelas questões 

operacionais e pelas propriedades dos explosivos, podendo, ainda, ser afetado pelas condições do 

terreno e/ou pela natureza da própria escavação (Verma et al., 2016).  

 

Figura 3. (à esquerda) Modelo tridimensional do layout planeado (à direita) Modelo tridimensional do overbreak, 

ambos associados ao desmonte LS515B118, apresentado em ambiente Vulcan MAPTEK. 

De forma a caracterizar tanto o overbreak como a diluição, foi definido em Henning (2007) a medida 

designada por Equivalent Linear Overbreak/Slough (ELOS), determinada através da equação 3 e 

representado na Figura 4. 

ELOS = 
Volume de sobre escavação (overbreak) da superfície da escavação

Altura da escavação × Comprimento da escavação
 (3) 
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Este parâmetro consiste na divisão do volume de sobre escavação dos hasteais, determinado com 

recurso aos levantamentos CMS, pela área superficial dos mesmos É de salientar que, esta medida foi 

utilizada para caracterizar unicamente a sobre escavação e diluição dos hasteais, assumindo uma 

distribuição uniforme ao longo dos mesmos, pelo que não foi quantificada a sobre escavação do piso e 

do teto da escavação. Numa fase posterior deste trabalho, será determinado uma variante mais 

abrangente deste parâmetro. 

 

Figura 4. Representação esquemática da determinação do parâmetro ELOS (Adaptado de Henning (2017)) 

A caracterização do parâmetro overbreak é de extrema relevância, na medida que, um excesso de 

sobre escavação pode prejudicar a estabilidade, não só da própria escavação, como também das 

adjacentes, colocando em causa a segurança dos trabalhos.  

Para além disso, quando os desmontes adjacentes se encontram preenchidos por material estéril, como 

paste fill, um excesso de overbreak, implica uma incorporação excessiva deste material, trazendo 

graves consequências para o controlo da diluição externa, referida anteriormente. Assim, é possível 

estabelecer uma relação empírica entre a diluição e o volume de overbreak, sobretudo em desmonte 

designados por secundários, que possuem material de enchimento num ou nos dois hasteais (Henning 

& Mitri, 2007).  

É ainda possível estabelecer uma relação entre os volumes de overbreak e underbreak de um dado 

desmonte. Este facto está relacionado com a premissa de que uma redução do overbreak, provoca um 

aumento do underbreak e vice-versa (Ibarra, Maerz & Franklin, 1996). Assim, se um aumento da 

percentagem de overbreak, provoca uma diminuição da percentagem de underbreak, acaba por gerar 

um aumento da recuperação, de um dado desmonte. Este aumento da recuperação só será 

verdadeiramente benéfico, caso o material circundante apresente teor superior ao teor de corte, caso 

contrário gera um aumento de diluição.   

No entanto, como referido anteriormente, este excesso de overbreak só poderia ser considerado 

benéfico, se todo o material circundante ao desmonte fosse minério com teor acima do teor de corte, e 

mesmo nessa situação os problemas de estabilidade manter-se-iam. Assim revela-se necessário 
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encontrar um ponto de equilíbrio entre estas três variáveis, tentando assegurar uma recuperação 

máximo, com um mínimo de overbreak/diluição. 

Uma das formas para determinar os valores ótimos de recuperação e diluição/overbreak é através da 

maximização de parâmetros económicos, tais como o Net Present Value (NPV) (Mijalkovski et al., 

2017). Este tipo de analises foge ao tema fulcral deste trabalho, pelo que será dada mais relevância à 

estimação dos parâmetros anteriormente definidos, e não à sua otimização.  

2.3. Determinação dos parâmetros recuperação, diluição, underbreak e 

overbreak 

Existem uma grande variedade de métodos que podem ser utilizados na determinação dos parâmetros 

anteriormente definidos. Os diferentes métodos podem ser divididos em diretos, indiretos, 

petrográficos, gravimétricos, analíticos, estatísticos, computacionais, entre outros (Vokhmin et al., 

2017), sendo que no contexto deste trabalho serão utilizados métodos pertencentes ao primeiro grupo.  

Os métodos diretos envolvem a comparação dos limites planeados para o desmonte, com os limites do 

volume final extraído, com recurso a levantamentos topográficos realizados sistematicamente. Este 

método permite, não só determinar as perdas de minério, como também identificar os locais onde este 

material permaneceu e relacionar com o tipo de formação, permitindo assim a identificação das razões 

que levaram à ocorrência de perdas e de diluição (Vokhmin et al., 2017).  

Para proceder a esta comparação revela-se necessário obter um sólido tridimensional que reflita o 

volume final da escavação. Durante a última década, em resposta a esta necessidade, a utilização dos 

levantamentos com CMS (Cavity Monitoring System) tem aumentado, sobretudo para realizar o 

levantamento de cavidades inacessíveis. Inicialmente desenvolvido pela Noranda Technology Centre 

(NTC) e OPTECH Systems (Canada), este sistema é atualmente utilizado em larga escala nas 

operações mineiras subterrâneas (Cepuritis & Villaescusa, 2006). Os resultados provenientes destes 

levantamentos requerem, no entanto, uma série de filtragens e formatações, de modo a remover 

possíveis erros associados à presença de blind-spots e zonas de sombra, provocados, por exemplo, 

pela presença de material desmontado na cavidade ou poeiras (Amedjoe & Agyeman, 2015). 

Assim, após esta fase de recolha e tratamento de dados, quer a forma planeada para a escavação, 

quer a forma final da mesma, podem ser representadas por modelos sólidos tridimensionais. Estes 

modelos têm por base uma rede de triangulações irregulares (TIN – Triangulated Irregular Network) e 

consistem essencialmente numa interpolação polinomial.  

Com base nestes modelos podem então ser calculados os volumes de overbreak e underbreak, através 

da subtração de sólidos, realizada com recurso às boolean operations, disponibilizadas nos softwares 

utilizados (Wang, 2011). Para além da determinação destes volumes, é possível determinar as 

toneladas, e até os teores associados a estes volumes, caso se confronte os sólidos construídos com 

o modelo de blocos do maciço alvo de exploração (Cepuritis & Villaescusa, 2006).  
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2.4. Causas e consequências do overbreak, diluição e perdas de minério 

Após a avaliação do desempenho de um dado desmonte, revela-se necessário encontrar as causas 

mais prováveis para os resultados obtidos, quer estes sejam positivos, fornecendo um exemplo a 

seguir, quer sejam negativos, fornecendo uma hipótese de melhoria. De um modo geral, os problemas 

operacionais que geram perdas de minério, são os mesmos que provocam excesso de overbreak e, 

consequentemente, de diluição.  

Diferentes fases de produção apresentam diferentes fontes de erro, podendo, quer todas contribuir 

igualmente, quer apenas uma. Na fase de caracterização dos recursos a principal fonte de erro 

encontra-se associada à definição do limite da estrutura geológica e da incerteza dos teores. A 

incerteza associada ao modelo de blocos (teores e limites geológicos), combinada com as oscilações 

e imprevisibilidades da própria estrutura geológica, pode levar ao planeamento de material, que na 

realidade não é minério. No entanto, um aumento da densidade de informação ao longo do tempo, 

diminui a incerteza e tem como consequência o aumento da recuperação e uma diminuição da diluição 

(Villaescusa, 1998).  

A fase de desenho e sequenciamento tem um papel de extrema importância na previsão de possíveis 

complicações, que possam ocorrer durante a fase de extração. Durante a fase de planeamento, 

deverão ser tidas em conta todas as informações obtidas ao longo da exploração dos desmontes 

adjacentes. A definição das dimensões do desmonte, com base em todas as informações disponíveis, 

deverá refletir um equilíbrio entre um volume de overbreak aceitável e o custo associado a extrair um 

volume de menores dimensões (Amedjoe & Agyeman, 2015). 

A fase de furação e desmonte é uma das fases do ciclo de produção que mais influência o resultado 

final do desmonte, sendo o seu controlo essencial. São muitos os problemas que podem surgir durante 

estas operações, dos quais se salientam a ocorrência de desvios de furação, o entupimento dos furos 

e o não cumprimento dos diagramas de furação (quer ao nível do posicionamento, quer ao nível da 

profundidade dos furos), como as causas mais comuns das perdas de minério, overbreak e diluição. 

Desvios de furação não uniformes levam ao aumento do espaçamento entre furos em algumas zonas 

e redução do mesmo noutras, sendo que nas zonas onde aumenta o espaçamento é de esperar a 

ocorrência de underbreak, enquanto nas zonas de redução do espaçamento é de esperar a ocorrência 

de overbreak, sobretudo se forem furos próximos dos limites da escavação (Ibarra, Maerz & Franklin, 

1996). A medição dos desvios de furação é uma das medidas corretivas para estes problemas, 

fornecendo informações sobre o resultado real da operação de furação, o que por sua vez permite a 

adaptação dos diagramas de carregamento, à realidade. 

A fase de remoção do material desmontado pode ser considerada uma das principais fontes de diluição, 

sobretudo ao nível do piso da escavação. Nesta fase o equipamento de remoção facilmente pode sobre 

escavar o piso da galeria, levando à incorporação de material estéril, por exemplo, material de 

enchimento do desmonte inferior. Para além disso, muitas vezes é colocado no piso da galeria, material 

proveniente do desmonte, de modo a aumentar a tração dos equipamentos, prejudicando a qualidade 

do minério extraído (SME, 2011) e suscitando perdas de minério.  
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3. Mina de Neves-Corvo 

3.1. Enquadramento geográfico e geológico 

Localizada a aproximadamente 220 km a sudoeste de Lisboa e 15 km a sudoeste de Castro Verde, 

pertencente ao distrito de Beja (Alentejo), encontra-se a mina de Neves-Corvo. Ocupando uma área de 

aproximadamente 485 ha, Neves-Corvo é uma mina de cobre e zinco, localizada solidamente na orla 

ocidental da Faixa Piritosa Ibérica (FPI), um depósito de classe mundial que atravessa Portugal e o sul 

de Espanha (Silva, 2015). Apesar da sua exploração atual se concentrar nos metais cobre e zinco, 

entre 1989 e 2006, a mina explorou também estanho, possuindo um contrato de exploração que lhe 

permite explorar minerais de cobre, zinco, chumbo, prata, ouro, estanho e cobalto (Costa & Pacheco, 

2017). 

Limitada a norte pela povoação do Lombador e a sul pela povoação da Semblana, a exploração mineira 

pode ser localizada nas cartas militares, de escala 1/25 000, número 556, 557, 564 e 565.  

Possuindo uma área de prospeção de, aproximadamente, 140 km2 e uma área de concessão de 

sensivelmente 28 km2, a mina de Neves-Corvo é considerada uma das maiores minas subterrâneas de 

sulfuretos maciços polimetálicos da Europa (Costa & Pacheco, 2017). 

A descoberta do jazigo de Neves-Corvo em 1977 foi marcada pelo conteúdo metálico das suas 

mineralizações, em especial os teores elevados em cobre, zinco e estanho e a dimensão do vasto 

recurso geológico-mineiro (Silva, 2015). Esta descoberta ocorreu aquando de uma campanha de 

prospeção geológica e geofísica, iniciada pelo Serviço Fomento Mineiro e continuada pelo consórcio 

luso-francês, formado pela Sociedade Mineira de Santiago, pela Sociedade Mineira e Metalúrgica 

Peñarroya (SMMP) e pelo Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) (Costa & Pacheco, 

2017). A intensificação das campanhas de reconhecimento e sondagens culminou na descoberta das 

massas minerais: Neves, Graça, Corvo e Zambujal. 

O consórcio deu lugar à SOMINCOR (Sociedade Mineira de Neves-Corvo), em 1980, constituída pela 

Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), pela Sociedade Metalúrgica Peñarroya (SMMP) e pela 

Coframines, sendo a EDM a acionista maioritária. Posteriormente em 1985, o grupo mineiro Rio-Tinto 

Zinc envolveu-se no projeto e adquiriu 49% da SOMINCOR, sendo que os restantes 51% pertenciam 

à Empresa de Desenvolvimento Mineiro. Em 2004, a empresa é vendida à Eurozinc, sendo que dois 

anos depois dá-se a fusão entre a Lundin Mining e a Eurozinc, originando a Lundin Mining Corporation, 

atual detentora total da empresa (Costa & Pacheco, 2017). 

Com o decorrer das campanhas de sondagens, é descoberta em 1988 a quinta massa de sulfuretos 

maciços, designada por Lombador. Em 2010, é descoberta a sexta massa mineral, à qual foi atribuído 

o nome de Semblana e, por último, em 2011, conclui-se o total reconhecimento da sétima massa 

mineral, denominada de Monte Branco. 

As sete massas minerais (Figura 5) referidas anteriormente pertencem ao Complexo Vulcano-

Sedimentar, uma das três formações estratigráficas principais da FPI, com aproximadamente 300 m de 

espessura, e uma idade compreendida entre o Fameniano Superior e o Viseano Superior. Este 
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complexo é composto por alternâncias de rochas sedimentares e rochas vulcânicas, surgindo os 

sulfuretos maciços sobretudo na forma de veios de sulfuretos polimetálicos, associados à ação 

hidrotermal de fluidos, mais concretamente à circulação convectiva de água do mar (Oliveira et al., 

2004). 

 

Figura 5. Vista isométrica das massas mineralizadas da mina Neves Corvo. 

(https://www.lundinmining.com/site/assets/files/3643/neves-corvo-technical-report.pdf) 

A Faixa Piritosa Ibérica (FPI) localizada na Zona Sul Portuguesa (ZSP) é caracterizada pela presença 

de 90 jazigos de pirite, distribuídos por uma área com cerca de 250 km de comprimento e 60 km de 

largura, o que, devido à dimensão e teores elevados em metais básicos, confere a esta faixa uma 

elevada importância a nível mundial (Sousa & Matos, 2008). A FPI apresenta uma orientação N/S a 

norte de Grândola, sendo que esta se altera perto da fronteira com Espanha, passando para uma 

direção sensivelmente E/W que mantém até Sevilha (Costa & Pacheco, 2017). 

A FPI é composta por uma sucessão estratigráfica, que compreende da base para o topo, o Grupo 

Filito-Quartzítico (PQ), datado do Devónico Superior, o Complexo Vulcano Sedimentar (CVS) Inferior, 

no qual se encontram os maciços de sulfuretos, formados entre o Devónico Superior e o Carbónico 

Inferior. Estas duas formações (PQ e CVS) compõem a sequencia autóctone. Posteriormente é iniciada 

a sequência alóctone, que engloba a formação Mt2 do Grupo Flysch, seguido da porção Superior do 

CVS e terminando com a Formação de Mértola (Mt1), também pertencente ao grupo de Flysch, todas 

estas formadas entre o Carbónico Inferior e Superior, pela ordem apresentada (Costa & Pacheco, 

2017). 

A sucessão estratigráfica que caracteriza a FPI encontra-se sobretudo associada a atividade vulcânica 

predominantemente submarina, responsável pela criação de um ambiente sedimentar marinho pouco 

oxigenado, e a uma sucessão de episódios distensivos e compressivos (Relvas et al., 2001; Oliveira et 

al., 2013). Esta atividade vulcânica submarina criou as condições hidrotermais, que se pensa que 

estejam na origem dos depósitos minerais de maciços de sulfuretos.  

https://www.lundinmining.com/site/assets/files/3643/neves-corvo-technical-report.pdf
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O grupo Filito-Quartzítico (PQ) compõe a base de toda a FPI, apresentando uma espessura superior a 

150 m e uma intercalação de xistos negros com composição siltosa e quartzitos (Costa & Pacheco, 

2017). 

O Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS) pode ser dividido em duas unidades distintas: a Sequência 

Inferior e a Sequência Superior. A Sequência Inferior assenta em concordância sobre o PQ e 

caracteriza-se pela alternância de rochas vulcânicas e sedimentares, sendo nesta sequência que se 

encontram os sulfuretos maciços, terminando com estes a sequência autóctone (Silva, 2015; Costa & 

Pacheco, 2017).  

Imediatamente acima dos sulfuretos maciços, surge uma formação composta por xistos e grauvaques, 

com espessura variável, podendo atingir os 70 m, pertencente ao Grupo de Flysch, denominada por 

Formação de Mértola (Mt2) (Oliveira et al., 2004). 

A Sequência Superior do CVS, segue-se a esta formação, sendo caracterizada pela presença de 

rochas vulcano-sedimentares com xistos argilo-carbonosos a siliciosos, tufitos dominantes, e 

localmente rochas vulcânicas (Carvalho & Ferreira, 1993). 

Por último, localizada no topo da coluna estratigráfica, é encontrada novamente a Formação de Mértola 

(Mt1), como uma composição idêntica à referida anteriormente para esta formação, podendo, no 

entanto, esta exceder os 700 m de espessura (Oliveira et al., 2004). 

3.2. Minerais e tipos de mineralização em Neves-Corvo 

Considerando agora o caso particular do jazigo de Neves-Corvo, as massas mineralizadas até agora 

conhecidas possuem uma forma lenticular, sendo compostas por uma grande variedade de minerais, 

dos quais se salientam a pirite, calcopirite, esfalerite, galena, blenda, tenantite-tetraedrite, outros 

sulfossais variados, e óxidos, tais como a cassiterite (Costa & Pacheco, 2017). 

O minério extraído da mina de Neves-Corvo é classificado com base, não só nos seus elementos 

beneficiantes, como também no tipo de terreno alvo de exploração. Atualmente são considerados dois 

tipos distintos de terreno, maciço e fissural ou stockwork, sendo este um tipo de mineralização que 

surge a muro das diferentes massas de sulfuretos maciços, apresentando características lenticulares 

a filonianas (Carvalho & Ferreira, 1993).  

Cada tipo de terreno é então classificado com base na sua composição, relativamente aos elementos 

beneficiantes (Cu, Sn, Zn, Pb, Ag e Au) e penalizantes (As, Sb, Hg e Bi). Os tipos de mineralização 

mais comuns da mina de Neves-Corvo e respetivas denominações, atribuídas com base nestes dois 

critérios, encontram-se resumidos na Tabela 1, sendo estes maciço de cobre (MC), maciço de zinco 

(MZ), maciço estéril (ME), maciço de zinco e chumbo (MZP), maciço de cobre e zinco (MCZ/MH), 

fissural de cobre (FC), fissural de zinco (FZ) e fissural estéril (FE) 

As designações ME e FE referem-se sobretudo a formações maioritariamente compostas por pirite. No 

caso do ME, este será composto por pirite maciça, representando uma porção maioritária dos sulfuretos 

maciços, enquanto que o FE se refere a veios de pirite numa matriz de xistos negros ou de rochas 

vulcânicas, surgindo, normalmente a muro do maciço. 
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Tabela 1. Tipos de mineralização existente na mina de Neves-Corvo e respetivas abreviaturas  

(Adaptado de Costa & Pacheco, 2017). 

Tipo de mineralização Tipo de minério Abreviatura 

Maciço 

Maciço de Cobre MC 

Maciço de Zinco MZ 

Maciço Estéril ME 

Maciço de Zinco e Chumbo MZP (5Z) 

Maciço de Cobre e Zinco MCZ / MH (5C) 

Fissural 

Fissural de Cobre FC 

Fissural de Zinco FZ 

Fissural Estéril FE 

A caracterização da geologia local, bem como da mineralogia de cada uma das formações é de extrema 

importância, fornecendo informações que facilitam a compreensão do seu comportamento geotécnico, 

o que permite antecipar possíveis problemas prejudiciais ao normal desenrolar das operações. Estas 

informações são posteriormente utilizadas na construção/atualização do modelo geológico, principal 

fonte de informação geológica e económica da exploração.  

3.3. Métodos de desmonte 

A mina de Neves-Corvo utiliza atualmente seis métodos de desmonte distintos designados por: Drift 

and Fill (DF), Bench and Fill (BF), MBF (Mini Bench and Fill), Sill Pillar, Optimized Bench and Fill (OBF) 

e Up Hole and Fill (UHF). 

Independentemente do método utilizado para desmontar o material, após a sua remoção este é 

encaminhada para uma das duas centrais de britagem subterrâneas (uma localizada no nível 700, outra 

no nível 550), onde é sujeito a um processo de britagem. Através de correias transportadoras o material 

é encaminhado para os silos de armazenamento e, posteriormente, para o poço de extração, que 

estabelece a ligação entre o nível 700 e a superfície. A circulação de veículos pesados e ligeiros é feita 

através de um complexo sistema de rampas.  

Nos próximos parágrafos serão descritos os métodos de desmonte referidos anteriormente, dado 

especial atenção aos que foram analisados, no contexto deste trabalho.   

Drift and Fill (DF) 

O método Drift and Fill foi o primeiro método utilizado na mina de Neves-Corvo, tendo sido selecionado 

sobretudo pela sua flexibilidade e seletividade, apesar da sua baixa produtividade. Devido às elevadas 

recuperações proporcionadas por este método, foi possível rentabilizar os desmontes iniciais com 

elevados teores. As galerias associadas a este método de desmonte têm as dimensões típicas de 

5 m × 5 m, sendo o acesso principal escavado a muro do jazigo, paralelamente a este, devendo estes 

acessos ter uma diferença de cotas de 20 m.  
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A partir deste acesso são escavados acessos perpendiculares ao jazigo, proporcionando cada um a 

extração de um nível com 5 m de altura, sendo este posteriormente cheio, de modo a proporcionar um 

piso de trabalho para o nível seguinte (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema de desmonte do método de desmonte Drift and Fill. 

Bench and Fill (BF) 

Em áreas onde o minério apresenta espessura e continuidade consideráveis o método Bench and Fill 

apresenta uma vantagem considerável, na medida que tem uma produtividade superior e um custo 

inferior, quando comparado com o método anterior. No entanto, o método Bench and Fill requer um 

tempo de preparação superior, devido à sua maior complexidade. A recuperação estimada para este 

método de desmonte, na mina de Neves-Corvo, é de 95%. 

Este método envolve a escavação de dois acessos transversais ao jazigo, um para furação e outro para 

remoção. O acesso de furação inicialmente apresenta uma secção de 5 m × 5 m, sendo esta 

posteriormente alargada para a largura final da bancada (5 m × 12 m ou 5 m × 15 m). O acesso de 

remoção permanece com as dimensões 5 × 5 m (Figura 7). A furação utilizada é vertical, paralela à 

face livre, sendo que estes desmontes são tipicamente iniciados com a abertura de uma slot. 

 

Figura 7. Esquema de desmonte tridimensional do método de desmonte Bench and Fill. 

Este método de desmonte engloba a extração de bancadas paralelas ao longo de um mesmo nível, 

com extração alternada, dando origem à classificação dos desmontes em bancadas primárias e 

secundárias, caso correspondam à primeira ou à segunda sequência de bancadas (Figura 8). O 
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desmonte de uma bancada secundária inicia-se após o enchimento dos desmontes primários a estas 

adjacentes (Esquema B, Figura 8) 

 

Figura 8. Sequência de desmontes (esquema A) Desmontes primários (esquema B) Desmontes secundários. 

Mini-Bench and Fill (MBF) 

Este método de desmonte tem os mesmos princípios do método Bench and Fill, com exceção de que 

se encontra associado a menores alturas de bancada (aproximadamente 5 metros). É um método que 

pode ser utilizado quando não se encontram reunidas as condições geomecânicas e económicas para 

o método Drift and Fill.  

Tal como no caso anterior são necessários dois acessos, sendo que neste caso estes são escavados 

em sentidos opostos, até à sua intersecção. É posteriormente realizado o alargamento do acesso 

superior, para se proceder à furação dos restantes 5 metros, como exemplificado na Figura 9.  

 

Figura 9. Esquema tridimensional do método de desmonte Mini-Bench and Fill. 

A furação utilizado, tal como no método de desmonte anterior, é descendente vertical paralela 

(Esquema A, Figura 10), ainda que, em alguns, caso tenha sido utilizada uma furação radial ascendente 

(Esquema B, Figura 10). 

 

Figura 10. Diagramas de furação utilizado no método de desmonte Bench and Fill (esquema A) Furação 

descendente vertical (esquema B) Furação radial ascendente. 
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B 
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Pilar Soleira (Sill Pillar) 

O método desmonte pilar soleira envolve a extração de uma porção de minério de, aproximadamente, 

8 m de espessura, localizada entre enchimentos. O método utilizado na sua recuperação é 

essencialmente drift and fill, nos primeiros 5 m de altura, com posterior furação ascendente dos 

restantes 3 m de minério, como exemplificado na Figura 11.  

 

Figura 11. Esquema exemplificativo da sequência de extração do método Pilar Soleira. 

Optimized Bench and Fill (OBF) 

O método Optimized Bench and Fill consiste numa variante do clássico Bench and Fill, criado para a 

exploração do jazigo do Lombador, ainda que, atualmente, seja possível encontrar alguns exemplos 

deste método de desmonte noutros jazigos.  A principal diferença entre este método e o Bench and Fill, 

descrito anteriormente, está no não alargamento do acesso superior (Figura 12), o que reduz o tempo 

de preparação e torna este método menos dispendioso.  

 

Figura 12. Esquema de desmonte tridimensional do método de desmonte Optimized Bench and Fill. 

Este método tem ainda a vantagem de o acesso de furação poder ser novamente utilizado, como 

acesso de remoção do desmonte superior. A sequência de extração associada a este método de 

desmonte, encontra-se esquematizada no Anexo A. 

A recuperação esperada para este método, na mina de Neves-Corvo, é de 90%. Esta recuperação é 

referente a um layout de exploração idêntico ao do esquema A, da Figura 13, onde os 10% 

considerados como não recuperáveis, correspondem à porção superior do desmonte, designada por 

“ombros” do layout, também representados na Figura 13. Caso se considere um layout que reflita o 

diagrama de furação, a totalidade do volume recuperável, e, consequentemente, a forma real esperada 

para o desmonte (esquema B, Figura 13), a recuperação planeada passa a ser de 100%. Este segundo 

Acesso 

Superio

r 

Acesso 

Inferior 
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layout será o considerado nas primeiras análises, que visam a determinação dos parâmetros 

recuperação, diluição e percentagem de overbreak, enquanto o primeiro será posteriormente utilizado 

nas análises económicas.  

 

Figura 13. Layout’s considerados para o método Optimized Bench and Fill  

(área delimitada a vermelho) “Ombros” do layout. 

Os desmontes deste método realizados no jazigo do Lombador apresentam 15 m de largura e 15 a 20 

m de altura (medida entre o piso dos dois acessos). A furação em vez de vertical descendente é radial 

descendente, tal como demonstrado, sendo que os primeiros furos apresentam uma inclinação 

aproximada de 45º. 

Este tipo de desmonte pode ser iniciado de três formas distintas: furação de teto, escavação de uma 

cunha ou abertura de slot (Figura 14). Quer o desmonte seja iniciado com cunha ou teto, é necessária 

a realização de furação ascendente. O início do desmonte com teto implica a remoção de uma porção 

de aproximadamente 3 m, enquanto que o início do desmonte com cunha implica a furação de uma 

série de fiadas ascendentes com inclinação crescente à medida que se aproxima o acesso superior 

(Esquema C, Figura 14). 

 

Figura 14. Diferentes inícios de desmonte utilizados no método de desmonte Optimized Bench and Fill (esquema 

A) Inicio do desmonte com furação de teto (esquema B) Inicio de desmonte com escavação de cunha (esquema 

C) Furação ascendente utilizada no início de desmonte com cunha (esquema D) Inicio de desmonte com 

abertura de slot. 

A B 
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Esquema B 

Esquema D 

Esquema C 
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Bancada Ascendente ou Up-Hole and Fill (UHF) 

Os desmontes ascendentes, designados por Up-Hole and Fill, são mais uma das variantes do método 

Bench and Fill, introduzidos em 2017. Este método ao utilizar furação radial ascendente, deixa de 

requerer a escavação de um acesso superior, sendo apenas necessária a escavação de um único 

acesso (Figura 15). Devido a estas características, este método, não só é consideravelmente menos 

dispendioso, como também requer um menor tempo de preparação. A recuperação esperada para este 

método de desmonte é de, aproximadamente, 90%. 

 

Figura 15. (à esquerda) Esquema exemplificativa do método de desmonte Up-Hole and Fill (à direita) Furação 

radial ascendente utilizada no método. 

Este método de desmonte, apesar de economicamente vantajoso, poderá ser mais problemático ao 

nível da estabilidade, associado, sobretudo, à instabilidade do teto da escavação, que não representava 

um problema nos restantes métodos. A criação destes grandes vazios, aumenta o risco de ocorrência 

de quedas, associadas à descompressão do maciço, sendo esta uma das razões pelas quais a 

operação de remoção é realizada com equipamentos controlados remotamente.  

As características únicas deste método de desmonte exigem um elevado rigor das operações de 

furação e carregamento, de modo a manter a estabilidade do desmonte e não prejudicar o seu 

desempenho. Caso a estabilidade do desmonte não seja mantida, devido, por exemplo, à sobre 

escavação do teto da bancada, existe a possibilidade de que a remoção das restantes porções do 

desmonte seja impraticável. Os desmontes poderão não ser concluídos, à custa do elevado risco a que 

as operações ficam sujeitas.   

No contexto deste trabalho, serão analisados apenas alguns dos métodos de desmonte anteriormente 

referidos, sendo esses os métodos Bench and Fill, Optimized Bench and Fill e Up-Hole and Fill. Estes 

foram os métodos selecionados, uma vez que são mais facilmente analisáveis e representam a principal 

fonte de produção da mina, devido aos elevados volumes por eles movimentados. 

É importante referir que, os acessos necessários, a cada um dos métodos de desmonte, são escavados 

utilizando um método em tudo semelhante ao Drift and Fill, pelo que a escavação dos vazios 

propriamente dita (bancada) apenas é iniciada após a sua conclusão. Assim, para avaliar a recuperação 

dos métodos de desmonte de bancada enumerados, apenas será considerada a escavação destes 

vazios, sem analisar a abertura dos acessos. As recuperações estimadas para estes métodos de 

desmonte encontram-se resumidas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Recuperações estimadas para cada método de desmonte 

Método de desmonte Abreviatura Recuperação estimada (%) 

Bench and Fill BF 95 

Optimized Bench and Fill OBF 100 

Up-Hole and Fill UHF 90 

3.4. Conclusão dos desmontes – Operação de enchimento 

Independentemente do método de desmonte, durante o processo de extração há operações unitárias 

que se encontram sempre presentes, designadamente as operações de furação e carregamento, 

detonação, carregamento e transporte. Para que estas operações sejam levadas a cabo, é importante 

assegurar todas as condições necessárias à sua correta realização, proporcionando um ambiente de 

trabalho adequado e seguro. Neste contexto surgem as operações acessórias de ventilação, 

iluminação, suporte, drenagem, etc., que desempenham um papel fundamental.  

Uma das operações de especial importância é a operação de suporte, responsável por assegurar a 

estabilidade de todos os acessos necessários a cada desmonte, dado que estes permanecem abertos 

durante todo o tempo de vida do mesmo. Para além de assegurar a estabilidade do desmonte durante 

a sua exploração, também se revela necessário assegurar a sua estabilidade após a sua conclusão, 

para que este não coloque em risco as operações levadas a cabo em desmontes adjacentes.  

Atualmente uma das soluções mais utilizadas para assegurar a estabilidade das escavações após 

desmonte é o seu preenchimento, com enchimento hidráulico, pasta, rocha ou misturas entre os vários 

materiais. Presentemente, na mina de Neves-Corvo, o tipo de enchimento mais utilizado é o paste fill, 

embora também seja utilizado o hydraulic fill.  

Uma das problemáticas do enchimento dos desmontes é assegurar o tighfill, ou seja, assegurar que a 

totalidade do desmonte é preenchido sem vazios. Os casos em que é mais difícil de assegurar o tighfill 

são nos desmontes do método Up-Hole and Fill. Este fator poderá estar relacionado com as 

características da própria pasta, com os grandes vãos percorridos pelas tubagens de enchimento e/ou 

com a seleção do melhor acesso para a introdução das mesmas. A falta de tighfill pode colocar em 

causa a estabilidade dos desmontes adjacentes e, bem como o seu desempenho.  

Para os métodos de desmonte Bench and Fill, Optimized Bench and Fill e Up-Hole and Fill, esta 

operação apresenta grande importância, uma vez que o material de enchimento compõe o piso de 

trabalho dos desmontes superiores, e no caso dos desmontes secundários, é este material que se 

encontra nos limites laterais da escavação.  

No contexto deste trabalho, a principal preocupação associada ao enchimento é ao nível da diluição 

por este provocada. O enchimento por pasta é produzido utilizando rejeitados (provenientes da lavaria) 

e estéreis produzidos pela mina, pelo que apresenta um teor praticamente nulo, relativamente aos 

minerais valorizados. Assim no caso dos desmontes secundários, onde pode ocorrer sobre escavação 

do enchimento adjacente, a incorporação deste material pode implicar uma redução do teor do minério 

extraído, tal como referido no capítulo anterior.  
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4. Metodologia de avaliação de underbreak e overbreak 

A metodologia utilizada no trabalho apresentado ao longo deste documento, pode ser dividido em duas 

partes essenciais. Numa primeira parte, é descrita a determinação experimental dos parâmetros 

recuperação e diluição, utilizando os volumes de overbreak e underbreak, tendo em conta o método de 

desmonte e o tipo de minério. Posteriormente, os parâmetros determinados são inseridos no contexto 

económico, tendo em vista a avaliação da sua influência nos fatores económicos, tais como o benefício 

obtido.  

Esta segunda parte, será apresentada sob a forma de dois capítulos. Num primeiro capítulo serão 

apresentadas as variáveis económicas associadas à produção mineira e a sua relação com os 

parâmetros recuperação e diluição. No segundo, e último capítulo desta metodologia, serão então 

apresentadas as análises que permitem averiguar a influência destes dois parâmetros nessas mesmas 

variáveis.  

4.1. Determinação experimental da recuperação mineira, overbreak e underbreak 

Numa primeira análise, revela-se necessário proceder à definição dos parâmetros recuperação e 

diluição. A recuperação mineira (mining recovery) pode ser definida como o rácio entre a quantidade 

de metal extraída e a quantidade de metal existente num dado bloco alvo de exploração (Equação 4). 

É importante distinguir esta recuperação da recuperação da lavaria, utilizada para avaliar a performance 

do processo de produção de concentrado, que será explicada de forma mais detalha, posteriormente.  

Considerando que o teor e a densidade do bloco a extrair são constantes, quer para o volume extraído, 

quer para o volume in situ, então a recuperação mineira pode ser reduzida ao rácio entre o volume 

extraído e o volume planeado, tal como demonstrado pela equação 5. No entanto, a estimação destas 

quantidades em ambiente subterrâneo poderá representar uma tarefa deveras complexa.  

É prática comum avaliar-se estes volumes com base na quantidade movida pelos equipamentos. No 

entanto, esta prática além de ser realizada com base em estimativas das suas capacidades, não 

considera, por exemplo, as perdas de material que ocorrem ao longo do percurso, o que pode 

subestimar o valor real extraído. Assim, revela-se de extrema importância encontrar um método que 

permita determinar o volume extraído, com um mínimo de precisão e rigor. 

A caracterização do material contido em cada bloco pode também suscitar algumas dificuldades, uma 

vez que, a determinação dos teores in situ, é normalmente realizada através da estimação 

geoestatística, com base em campanhas de sondagens e de amostragem.  

Por outro lado, a determinação do teor extraído não é uma tarefa menos problemática, uma vez que da 

extração propriamente dita até à entrada da lavaria, ocorrem diversas perdas de minério, ao longo das 

várias operações, às quais se acresce as misturas de minério e a incorporação de material estéril 

Recuperação mineira (MR) (%) = 
Quantidade de metal extraída

Quantidade total de metal contida no bloco
×100 (4) 

MR (%) = 
Volume extraído

Volume total
×100 (5) 
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(diluição). Todos estes fatores tornam a medição do teor extraído à saída do poço uma estimativa pouco 

adequada, pelo que um controlo dos teores dentro da mina, seria o mais apropriado, para contabilizar 

o teor do minério extraído.   

Revela-se ainda importante salientar que, o parâmetro recuperação mineira é bastante variável, 

dependendo de uma série de fatores, quer operacionais, quer geológicos, ainda que muitas vezes seja 

assumido como constante. Demonstrar a variabilidade deste parâmetro é um dos principais objetivos 

deste trabalho.  

Por último, a diluição pode ser definida como todo o material com teor inferior ao teor de corte ou nulo 

incorporado no material extraído. A definição deste parâmetro apresenta, de igual forma, algumas 

complicações, na medida que existem várias operações do ciclo de extração (detonação, remoção, 

transporte, etc.), durante as quais pode ocorrer incorporação deste material, proveniente de diferentes 

fontes (hasteais, piso, etc.).  

Realizando um raciocínio semelhante ao considerado anteriormente, para o parâmetro recuperação, 

também a diluição pode ser definida como um rácio de volumes, tal como expresso pela equação 6. 

Diluição (%) = 
Volume material estéril extraído

Volume total extraído 
 

⟺ Diluição (%) = 
Volume material estéril extraído

Volume de minério extraído +Volume de material estéril extraído 
 

(6) 

Tendo por base as definições e problemáticas expostas anteriormente, a quantificação destes 

parâmetros demonstra-se deveras complexa. Uma vez que a sua caracterização com recurso a 

informações das operações unitárias, não fornece valores com o rigor mínimo necessário aos cálculos 

económicos realizados, revela-se necessário encontrar um novo método de cálculo dos mesmos.  

Assim, o objetivo deste estudo é propor um novo método de avaliação local da recuperação e da 

diluição, através da comparação do material in situ, com o material desmontado, recorrendo à 

modelização 3D. Esta metodologia pretende ainda determinar estes parâmetros, tendo em 

consideração a influência do método de desmonte e o tipo de minério.  

Esta metodologia compõe três passos fundamentais: 

1. A monitorização das cavidades extraídas com recursos a equipamentos de levantamento 

topográfico tridimensionais; 

2. Construção de um modelo 3D da forma final de cada cavidade, com base na interpolação 

polinomial dos pontos recolhidos no levantamento realizado em 1. (Figura 16); 

3. Avaliação da recuperação e da diluição, tendo em consideração o método de desmonte e o 

tipo de minério desse desmonte. 

O levantamento tridimensional descrito nos primeiros dois pontos da presente metodologia, permite 

obter uma aproximação, bastante realista, do volume extraído. Através da comparação deste volume 

com o volume total planeado para extração, é possível obter uma medida da recuperação para cada 

desmonte analisado. 
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Figura 16. Levantamento tridimensional final do desmonte designado por LS515B103, apresentado em ambiente 

Vulcan MAPTEK. 

Para além disso, a comparação destes dois modelos permite ainda obter modelos tridimensionais 

referentes aos parâmetros overbreak e underbreak (Figura 17), descritos no Capítulo 2.2., permitindo 

a determinação dos volumes a estes associados. Estes dois volumes possibilitam não só a 

determinação dos parâmetros pretendidos, como também fornecem uma medida das perdas de 

material (underbreak) e do dano causado às escavações adjacentes (overbreak).  

 

Figura 17. (à esquerda) Modelo tridimensional do underbreak (à direita) Modelo tridimensional do overbreak, 

ambos associados ao desmonte LS515B103, apresentado em ambiente Vulcan MAPTEK. 

A recuperação calculada com base nestes modelos, é uma recuperação local da escavação, não tendo 

em consideração a influência de escavações adjacentes, sendo por isso cada escavação analisada 

como se de um vazio isolado se tratasse. 

A fim de ter em conta o método de desmonte utilizado na exploração, o volume planeado será 

representado por um sólido tridimensional, cujas dimensões e características serão definidas por esse 

mesmo método (Figura 18). As características mencionadas são as descritas no Capítulo 3.3., para 

cada método de desmonte considerado. 

Acesso superior 

Acesso inferior 

Bancada 
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Figura 18. Modelo tridimensional planeado para o desmonte LS515B103, cumprindo as características do 

método Optimized Bench and Fill (apresentado em ambiente Vulcan MAPTEK). 

Relativamente à variável tipo de minério, cada desmonte analisado, foi também caracterizado quanto 

ao tipo de terreno/mineralização na qual se insere, e quanto ao teor nos elementos de interesse. Esta 

variável irá assumir as várias designações de minério utilizadas na mina em questão (MC, FC, MZ, 

MH).  

A caracterização da sua composição, com recurso aos levantamentos tridimensionais dos vazios 

criados, descritos anteriormente, é possível através da comparação destes com o modelo geológico de 

blocos. Com recurso aos softwares de modelização 3D, torna-se exequível a interseção entre estes 

dois modelos o que, através da identificação e análise de todos os blocos localizados no interior do 

vazio, permite caracterizar o material in situ.  

Por vezes, esta informação é ainda complementada com novas amostragens, próximas do local de 

extração, e com as observações dos geólogos de cada área, de modo a tornar a informação mais 

precisa e efetuar possíveis correções dos valores contidos no modelo. 

O parâmetro diluição, definido anteriormente, também pode ser determinada com recurso aos 

levantamentos tridimensionais propostos. Após a construção dos modelos 3D para uma dada 

sequência de desmontes (primários e secundários), é possível, através da interseção destes modelos, 

determinar os volumes de material de enchimento incorporado nos desmontes secundários.  

A utilização de softwares de modelização 3D permite ainda avaliar os locais de acumulação preferencial 

de material dentro do vazio criado, através, por exemplo, da análise de secções transversais ao 

desmonte. Esta informação é de extrema importância para a identificação de potenciais oportunidades 

de melhoria, visando, por exemplo, a extração de material acumulado em locais específicos do 

desmonte.  

Seguindo a metodologia apresentada anteriormente, este estudo foi feito para um conjunto de 

desmontes selecionados, de modo a caracterizar estatisticamente a recuperação mineira e diluição em 

função do tipo de minério. 
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4.2. Parâmetros económicos da produção mineira 

Como referido anteriormente, uma das tarefas primordiais do planeamento mineiro consiste na 

distinção entre recurso e reserva, através da definição do teor de corte (cut-off value).  

Este parâmetro pode ser obtido ao igualar os ganhos obtidos, para uma dada quantidade de minério, 

e os custos associados à sua exploração. Com base nos custos considerados nos cálculos, podem ser 

definidos diferentes variantes deste parâmetro. Estabelecer uma base económica para o cálculo do 

teor de corte, é estabelecer na verdade, uma definição económica de minério (Lane, 2015). 

Posto isto, primeiro revela-se necessário definir o valor económico associado ao material alvo de 

exploração, sendo para tal utilizado frequentemente o conceito de Net Revenue ou Net Smelter 

Revenue (NSR). O Net Smelter Revenue (NSR) pode ser definido como a diferença entre o benefício 

ou Gross Revenue gerado por uma dada quantidade de minério, e os custos comerciais, ou seja, os 

custos de tratamento, refinação e transporte (fretes, seguros, etc.) (Equação 7). O parâmetro NSR pode 

ainda ser definido, não como uma diferença, mas em termos percentuais, pelo quociente entre Net 

Revenue e Gross Revenue (Equação 8). 

Net Smelter Revenue = Gross Revenue - Custos Comerciais (CC) (7) 

Net Smelter Revenue (NSR)  (%) = 
Net Revenue

Gross Revenue 
 × 100 (8) 

Em muitos casos, de modo a facilitar a estimativa destes parâmetros, os recursos são divididos em 

blocos, cuja dimensão se encontra associada à menor unidade extraível. A cada bloco x, é atribuído 

um teor médio, Z(x), um valor de Net Smelter Return (NSR), B(x), e um custo associado à sua extração, 

C(x), o que nos permite definir as equações 9, 10 e 11. 

Gross Revenue = Ton × Z(x) × MR × PR × Pmetal (9) 

B(x) = Gross Revenue - CC (10) 

C(x) = Ton × CP (11) 

Onde MR (Mining Recovery) se refere à recuperação mineira, PR (Plant Recovery) remete para a 

recuperação da lavaria, Ton à tonelagem de minério removido, CC corresponde aos custos comerciais, 

CP aos custos de produção per ton e Pmetal ao preço do metal per ton. 

Assim, ao igualar o valor económico da tonelagem extraída, B(x), e os custos necessários à sua 

extração, C(x), é possível definir o teor de corte (tc) através da expressão 12.   

Ton × tc × MR × PR × Pmetal − CC = Ton × CP 

⟺ tc =  
CP

MR × PR × Pmetal − CC
 

(12) 

É ainda importante referir que os custos de produção, para além de dependerem do tipo de método de 

desmonte utilizado e da sua localização na mina, deverão ainda ter em consideração a diluição, ou 

seja, todo o material extraído indevidamente em conjunto com o minério, uma vez que este aumenta a 

tonelagem extraída, tal como representado na equação 13. Após a nova definição dos custos de 
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produção, a expressão que permite determinar o teor de corte (tc) assume a forma representada na 

equação 14. 

Onde MD (Mining Dilution) reflete a percentagem de diluição.  

O fenómeno de diluição, para além de gerar custos de produção extra, pode ainda provocar uma perda 

de valor ao minério. Assim, o efeito desta variável pode também ser considerado através do cálculo do 

teor após diluição, tal como será demonstrado mais adiante. 

Através das equações 12 e 14 é possível constatar que a determinação do teor de corte exige, 

primeiramente, a determinação de outros três parâmetros, controlados pela exploração, sendo estes a 

recuperação mineira (Mining Recovery), a recuperação da lavaria (Plant Recovery) e a diluição. 

Relativamente aos parâmetros de recuperação, a recuperação da lavaria ou recuperação em metal 

pode ser definida como o rácio entre a quantidade de metal presente no concentrado produzido e a 

quantidade de metal presente no material que alimenta o processo, refletindo assim a percentagem de 

metal recuperado no concentrado (Equação 15).  

Onde PRY é a recuperação da lavaria do elemento y, Mconc corresponde à massa de concentrado 

produzida, Ty,conc remete para o teor do elemento y, no concentrado produzido, Malim se refere à massa 

de alimentação da lavaria e Ty, alim corresponde ao teor do elemento y na alimentação da mesma. 

A recuperação da lavaria é, normalmente, caracterizada por uma função não linear do teor de entrada. 

É um parâmetro facilmente determinado, devido ao elevado controlo dos teores de entrada e de saída 

da central, bem como da respetiva tonelagem. Para além disso, devido à rigorosa supervisão destes 

processos, é possível manter esta recuperação, aproximadamente, constante.  

Uma vez que a determinação da recuperação da lavaria se encontra fora do contexto deste documento, 

este parâmetro será considerado constante, ao longo de todas as análises realizadas. A recuperação 

mineira e a diluição podem ser definidas pelas expressões 4, 5 e 6 apresentadas anteriormente. 

4.3. Analise do benefício como função do método de desmonte, tipo de minério e 

teores 

Tendo numa primeira fase procedido à determinação local dos parâmetros recuperação mineira e 

diluição, tendo em conta o tipo de minério e o método de desmonte, torna-se possível, não só avaliar 

as consequências económicas destas variáveis, como também passa a ser possível obter diferentes 

cenários de exploração, diferentes valores do NSR e teores de corte, para cada desmonte a realizar 

(Figura 19). A comparação dos diferentes cenários permite a seleção do método mais adequado, que 

maximize o benefício para o tipo de minério e teor do desmonte. 

C(x) = Ton × (1 + MD) × CP (13) 

tc =  
CP × (1 + MD) 

MR × PR × Pmetal − CC
 (14) 

PRY (%)=
Mconc × Ty, conc

Malim × Ty,  alim

 (15) 
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Figura 19. Representação esquemática dos vários cenários de exploração, caso se considere a variação da 

recuperação por método de desmonte. 

Assim é possível constatar que diferentes métodos de desmonte passam a originar diferentes 

benefícios, uma vez que apresentam diferentes recuperações, sendo este valor ainda dependente do 

tipo de minério. 

Para além de diferirem quanto à sua recuperação, os métodos de desmonte diferem ainda quanto aos 

custos de extração por tonelada extraída. Um dado método de desmonte pode alcançar uma maior 

recuperação, mas, devido aos custos de extração mais elevados, ser menos vantajoso, para um dado 

teor de minério. Normalmente, métodos de desmonte com menores custos de produção têm menor 

recuperação, como é o caso dos métodos OBF e UHF. 

Através da comparação de diferentes métodos de desmonte, tendo em consideração os valores de 

recuperação determinados e os custos de extração de cada um, torna-se possível determinar o teor de 

corte para o qual, um método de desmonte com maior recuperação, representará um maior benefício, 

em relação a outro com menor recuperação, mas menores custos. 

Para determinar este teor de corte (tc) revelou-se necessário, numa primeira etapa, proceder ao 

desenvolvimento de uma expressão que permita obter o benefício fornecido, para uma determinada 

quantidade de minério, em função do seu teor. De modo a simplificar os cálculos considerou-se que o 

valor de NSR será fornecido na forma de percentagem, tal como representado anteriormente pela 

equação 8. 

Tendo por base as expressões definidas, no início do presente capítulo, o benefício obtido pela extração 

de um dado minério (B) poderá ser definido pela equação 16, que se apresenta de seguida. 

B = (Ton × Tmin × MR × PR × NSR × Pmetal) - (Ton × CP) (16) 

Onde Tmin corresponde ao teor do minério alvo de extração. 

Considerando todos os valores constantes, com exceção da recuperação (MR), que depende do 

método de desmonte, e do teor (Tmin), passa a ser possível obter uma expressão do tipo ax + b para 

cada método de desmonte (Equação 17), que defina o benefício em função do teor de um dado tipo de 

minério. Considerando as expressões de dois métodos distintos, é possível determinar o teor (tc), para 

o qual os dois métodos apresentam um mesmo valor de benefício (Equação 18) e, a partir do qual, um 

dos métodos será mais vantajoso.   

Bloco a desmontar (assumindo um 

desmonte por bancada e conhecido o tipo 

de minério presente)

Opção 1 - OBF

tc1

NSR1

Opção 2 - BF

tc2

NSR2

Opção 3 - UHF

tc3

NSR3
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Método 1: B1 = a1 × Tmin + b1 

Onde 

a1 = (Ton × MR1 × PR × NSR × Pmetal) e  

b1= (Ton × CP1) 

Método 2: B2 = a2 × Tmin + b2 

Onde 

a2 = (Ton × MR2 × PR × NSR × Pmetal) e 

b2= (Ton × CP2) 

(17) 

a1 × tc + b1 = a2 × tc + b2 

⟺ tc = 
b2 -  b1

a1 - a2

 

(18) 

De modo a demonstrar, de forma mais concreta, a influência da recuperação na remuneração 

económica proveniente da exploração, para um dado tipo de minério, existe ainda uma outra análise 

que se propõe. Recorrendo novamente, à expressão 16, é possível definir o benefício em função da 

recuperação, caso se considere o teor constante, para cada tipo de minério, tal como demonstrado pela 

equação 19. 

B = a × MR + b 

Onde a = (Ton × Tmin × PR × NSR × Pmetal) e b = (Ton × CP) 
(19) 

Torna-se assim possível estimar o benefício obtido, para diferentes cenários de recuperação, 

fornecendo uma medida da influência deste parâmetro. 

Revela-se importante salientar que os dois pontos anteriores não têm em consideração o fator diluição, 

considerando-a nula, de modo a simplificar os cálculos. A diluição, definida anteriormente como a 

incorporação de material com teor inferior ao teor de corte ou nulo, pode prejudicar o processo extrativo 

de duas formas distintas: através da redução do teor do material extraído e através do aumento do 

volume extraído.  

Estes dois efeitos principais da incorporação deste material podem ser expressos através do cálculo 

do teor após diluição (Tdiluído), como representado na equação 20 e o recalculo dos custos de 

exploração, após a introdução deste material extra (equação 13).   

Tdiluído = 
Ton × Tmin

Tontotal

 (20) 

Onde Tontotal reflete a quantidade total de material removido, sendo por isso a soma da tonelagem de 

minério e da tonelagem de material estéril, extraídos de um dado desmonte. 

Neste contexto, a percentagem de diluição corresponde à porção da totalidade de material removido, 

que consiste em material de enchimento ou de teor abaixo do teor de corte. Alterar o valor da diluição 

significa alterar a quantidade de material de enchimento incorporado, alterando a quantidade total de 

material removido (Figura 20). Quanto maior a percentagem de enchimento, maior o volume total 

extraído.  
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Figura 20. Definição de diluição utilizada. 

Em suma, neste contexto, a tonelagem de minério é mantida constante, alterando-se apenas a 

quantidade total extraída. Assim o benefício associado à extração da totalidade deste material pode ser 

expresso utilizando, quer a equação 21, quer a equação 22. A primeira equação recorre à totalidade 

de material e ao teor diluído, para o cálculo do valor associado ao minério, enquanto que a segunda 

recorre apenas à tonelagem de minério e ao seu teor original. 

Beneficio (B) = (Ton × (1 + DM) × Tdiluído× MR × PR × NSR × Pmetal) - (Ton × (1 + DM) × CP) (21) 

ou  

Beneficio (B) = (Ton × Tmin× MR × PR × NSR × Pmetal) - (Ton × (1 + DM) × CP) (22) 

Com base nas equações anteriores torna-se possível calcular o benefício obtido para diferentes valores 

de diluição, o que, por sua vez, permite quantificar as perdas provocadas por este fator.  

É importante referir ainda que a incorporação deste material além de baixar o teor global do material 

removido e aumentar os custos de extração, pode ainda baixar a recuperação da lavaria, que no 

contexto deste estudo foi considera constante.  

Para todas as análises descritas anteriormente foi considerada uma escavação, com as dimensões 

apresentadas na Figura 21, que refletem um desmonte por bancada convencional da mina de Neves-

Corvo. Para a conversão deste volume em toneladas, serão utilizados os valores médios de densidade 

dos minérios classificados como FC e MZ, ao longo das análises designados como minério de cobre e 

de zinco, respetivamente. 

 
Figura 21. Dimensões típicas de um desmonte por bancada na mina de Neves-Corvo. 

  

+ Minério 

Diluição de enchimento: 0% Diluição de enchimento: 5% 

Minério 
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5. Resultados e discussão 

Após a análise de 99 desmontes realizados na mina de Neves-Corvo, procedeu-se à determinação 

experimental dos valores recuperação, diluição e sobre escavação, descritos anteriormente. Ao longo 

deste capítulo serão expostos os resultados obtidos, sendo que os valores apresentados correspondem 

a valores médios de recuperação, overbreak e diluição, obtidos através de médias aritméticas da 

totalidade de valores apresentada no Anexo B. 

Numa primeira fase serão apresentados os valores médios de cada uma das variáveis, para cada 

método de desmonte e tipo de minério, bem como as relações encontradas entre os parâmetros em 

análise. Posteriormente os dados foram organizados com base na data de realização das escavações, 

de modo a avaliar a evolução temporal de cada um dos parâmetros. Por último, foram levadas a cabo 

algumas análises económicas, de modo a demonstrar o impacto dos parâmetros alvo de estudo. 

5.1. Recuperação 

5.1.1. Caracterização por método de desmonte 

Avaliando apenas a recuperação por método de desmonte, sem ter em consideração a influência do 

tipo de minério (Tabela 3), é possível constatar que o método OBF apresenta uma recuperação média 

de 82.3% e um desvio padrão de, aproximadamente, 6.2%. Dos exemplos analisados deste método, 

cerca de 36% apresenta uma recuperação superior a 85% e apenas 17% apresenta uma recuperação 

próxima a 90%. Relembra-se que, esta recuperação, e todos os valores determinados para este método 

de desmonte, foram determinados em relação a um layout que reflete o esforço operacional realizado, 

como explicitado no Capítulo 3.3. e exemplificado pela Figura 18. 

O método BF por sua vez, apesar de ter caído em desuso nos últimos anos, ainda é o que apresenta 

uma recuperação mais elevada, aproximadamente 87.6%, com um desvio padrão de 4.7%, sendo, por 

isso, o método que mais se aproxima da recuperação planeada (95%). É ainda importante referir que, 

de todos os exemplos analisados, mais de 68% apresenta recuperações superiores a 85% e cerca de 

32% superiores a 90%.  

O método UHF, por último, é o que apresenta menor recuperação e maior desvio padrão, 81.0% e 

8.9%, respetivamente. Neste método de desmonte apenas 40% dos exemplos analisados apresenta 

recuperação superior a 85% e apenas 27% se aproxima do valor planeado (90%).  

Assim, é possível constatar que todos os métodos de desmonte apresentam valores de recuperação 

inferior ao valor planeado, sendo o método OBF o que mais se distancia desse valor. 

Tabela 3. Valores médios e de desvio padrão obtidos para a recuperação, por método de desmonte, e respetivas 
recuperações planeadas e número de desmontes considerados. 

 
Nº de Bancadas 

Analisadas 

Recuperação 

Real (%) 

Recuperação 

Planeada (%) 

Desvio padrão 

(%) 

OBF 52 82.3 100.0 6.2 

BF 25 87.6 95.0 4.7 

UHF 22 81.0 90.0 8.9 



32 
 

5.1.2. Efeito do tipo de minério 

Tendo agora em consideração o efeito do tipo de minério, é possível constatar que, para o método de 

desmonte OBF (Tabela 4), os dois tipos de minério, MZ e MH, apresentam recuperações superiores, 

quando comparadas com os valores obtidos para o terreno fissural de cobre (FC). Dos desmontes 

analisados, pertencentes à categoria MZ, cerca de 77% dos exemplos apresenta recuperações 

superiores a 80% e cerca de 35% apresenta recuperações superiores a 85%.  

Relativamente aos desmontes da categoria FC, são os que apresentam maior variabilidade, podendo 

as recuperações variar entre 63.9% e 91.7%. Apesar da sua recuperação média se aproximar dos 80%, 

cerca de 60% dos exemplos analisados apresenta recuperações inferiores a este valor. Como apenas 

foram analisados 3 exemplos, pertencentes ao método OBF, e cujo terreno tenha sido classificado 

como MH, não é possível retirar mais conclusões, relativamente a este tipo de minério. 

Tabela 4. Valores obtidos para a recuperação do método OBF, para cada um dos tipos de minério considerados. 

OBF 

Nº de 

Bancadas 

Analisadas 

Recuperação 

Média (%) 

Recuperação 

Mínima (%) 

Recuperação 

Máxima (%) 

Δ 

Recuperação 

(%) 

Desvio 

padrão 

(%) 

MZ 31 83.4 71.9 89.7 17.8 4.5 

FC 18 78.7 63.9 91.7 27.7 7.0 

MH 3 91.1 89.6 92.8 3.2 1.3 

Para o método de desmonte BF (Tabela 5), foram analisadas as recuperações para os mesmos tipos 

de minério considerados no método OBF, tendo sido ainda considerado o minério classificado como 

MC, perfazendo um total de 4 tipos de terreno. O tipo de minério não apresenta uma influência tão 

evidente como no método de desmonte anterior, tal como demonstrado pela proximidade de cada um 

dos valores de recuperação obtidos, em relação à recuperação média. Para este método de desmonte 

é possível constatar que os minérios de cobre apresentam variações superiores quando comparados 

com o minério de zinco. O reduzido número de exemplos das categorias MZ e MH não permite retirar 

mais conclusões relativamente à influência deste tipo de minério na recuperação do método em causa.  

Tabela 5. Valores obtidos para a recuperação do método BF, para cada um dos tipos de minério considerados. 

BF 

Nº de 

Bancadas 

Analisadas 

Recuperação 

Média (%) 

Recuperação 

Mínima (%) 

Recuperação 

Máxima (%) 

Δ Recuperação 

(%) 

Desvio 

padrão 

(%) 

MZ 4 87.6 84.5 92.3 7.9 3.2 

FC 10 86.9 78.5 92.6 14.0 4.2 

MH 4 86.7 80.1 97.0 16.9 6.5 

MC 7 89.3 81.5 95.4 13.8 4.6 

Relativamente ao método de desmonte UHF (Tabela 6), devido ao reduzido número de bancadas deste 

método realizadas em MZ, apenas foram considerados dois tipos de minério, FC e MH. Tal como se 

tinha observado no método de desmonte OBF, os desmontes realizados em terrenos classificados 
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como FC apresentam elevada variabilidade, sendo que as suas recuperações oscilam entre os 65.8% 

e os 92.7%, apresentando um desvio padrão de, aproximadamente 8.8%. Cerca de 70% das bancadas 

analisadas, deste tipo de minério, apresenta valores de recuperação superiores a 80%, mas apenas 

35% apresenta recuperações próximas de 90%. Desmontes pertencentes à categoria MH apresentam 

uma variabilidade inferior, ainda que, novamente, devido ao reduzido número de desmontes, não seja 

possível retirar mais conclusões sobre este tipo de minério.  

Tabela 6. Valores obtidos para a recuperação do método UHF, para cada um dos tipos de minério considerados. 

UHF 

Nº de 

Bancadas 

Analisadas 

Recuperação 

Média (%) 

Recuperação 

Mínima (%) 

Recuperação 

Máxima (%) 

Δ Recuperação 

(%) 

Desvio 

padrão 

(%) 

FC 16 82.6 65.8 92.7 26.9 8.8 

MH 5 79.3 73.5 88.4 14.9 5.7 

Na Figura 22, encontram-se representados, por método de desmonte e tipo de minério, os valores 

mínimo, máximo e médio de recuperação, das categorias que possuem um número aceitável de 

exemplos (superior a 5). É possível observar que, para desmontes do tipo OBF, os associados ao 

minério FC, são os que apresentam maior variabilidade, ao nível da recuperação, sendo esta tendência 

também observada nos desmontes do método UHF. O método de desmonte BF é o que apresenta 

menor variabilidade e, simultaneamente, os maiores valores de recuperação. Por outro lado, é possível 

afirmar que, os menores valores de recuperação, se encontram associados ao minério do tipo de FC, 

em qualquer um dos métodos de desmonte. 

 

Figura 22. Representação da recuperação e respetiva variabilidade, por método de desmonte e tipo de minério. 
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5.1.3. Recuperação dos desmontes primários e secundários 

Por último, para cada um dos métodos de desmonte considerados, e tipo de minério, é possível dividir 

os exemplos analisados em primários e secundários, e determinar a recuperação para cada uma destas 

categorias.  

De um modo geral, é esperada uma recuperação superior das bancadas secundárias, uma vez que, 

aquando da sua exploração, o terreno circundante já se encontra consideravelmente fragilizado, 

facilitando o seu desmonte.  

No entanto, este pressuposto não se verificou, apresentando os desmontes secundários menor 

recuperação. Este facto poderá estar relacionado com a percentagem de overbreak das bancadas 

primárias. Caso os desmontes primários apresentem maiores valores de overbreak, a sua recuperação 

poderá ser ligeiramente incrementada, provocando os resultados apresentados. Esta será uma das 

premissas testadas no Capítulo 5.2. 

Através da análise da Tabela 7, é possível constatar que a diferença de recuperação entre desmontes 

primários e secundários não ultrapassa os 3%, sendo a maior diferença observada para os desmontes 

do tipo OBF. 

Tabela 7. Recuperação média dos desmontes primários e secundário, por método de desmonte. 
 

Nº 

Bancadas 

Primárias 

Recuperação 

Desmontes 

Primários (%) 

Nº 

Bancadas 

Secundárias 

Recuperação 

Desmontes 

Secundários (%) 

OBF 32 83.0 20 81.1 

BF 12 88.1 13 87.2 

UHF 10 82.2 12 79.9 

Posteriormente, subdividindo cada um dos métodos de desmonte, com base no tipo de minério, esta 

tendência altera-se. Com base na Tabela 8 é possível constatar que, para o método de desmonte OBF, 

os desmontes secundários apresentam maiores recuperações que os desmontes primários, para os 

minérios do tipo MZ e MH, o que não se verifica para o terreno classificado como FC, podendo estar 

relacionado com a elevada variabilidade observada anteriormente, ou com a percentagem de overbreak 

dessa classe. 

Para o método de desmonte BF é possível observar que o único tipo de minério para o qual não se 

verifica a premissa em teste, é MH, coincidindo com um dos tipos de minério com menor número de 

exemplos, pelo que os resultados obtidos poderão não refletir a realidade desta classe.   

Por último, para o método de desmonte UHF, observa-se uma tendência semelhante ao método de 

desmonte OBF, onde para a categoria FC, os desmontes primários apresentam maiores recuperações 

que os desmontes secundários. 
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Tabela 8. Recuperação média para as bancadas primárias e secundárias, com base no tipo de minério e método 
de desmonte (a vermelho) Classes em que a recuperação dos desmontes primários excede a dos secundários. 

Método de 

desmonte 

Tipo de 

minério 

Nº Bancadas 

Primárias 

Recuperação 

Bancadas 

Primárias 

(%) 

Nº Bancadas 

Secundárias 

Recuperação 

Bancadas 

Secundárias 

(%) 

OBF MZ 19 83.2 12 83.8 

OBF FC 11 81.1 8 75.0 

OBF MH 2 90.2 1 92.8 

 

BF FC 4 86.2 6 87.3 

BF MC 4 88.3 3 90.6 

BF MH 1 97.0 3 83.2 

BF MZ 3 87.3 1 88.4 

 

UHF MH 3 77.0 2 82.9 

UHF FC 7 84.5 9 81.1 

É de salientar, no entanto, que a divisão dos dados em tantas subcategorias, confere a cada um dos 

casos considerados, um reduzido número de exemplos, o que reduz a relevância das conclusões 

retiradas. No entanto, é de referir que a maior recuperação dos desmontes primários, pode ser 

provocada por uma elevada quantidade de fatores (excesso de overbreak nos hasteais, problemas 

durante a exploração dos secundários, etc.), pelo que, de forma a melhor compreender a razão destes 

valores, seria necessário, não só avaliar um maior número de exemplos, como também analisar 

sequências completas de desmontes primários e secundários localizados no mesmo nível. Esta análise 

permitiria, não só avaliar a influência dos desmontes adjacentes, como também encontrar exemplos 

específicos de fenómenos, que possam provocar as diferenças encontradas anteriormente. 

5.1.4. Perdas de minério e introdução dos furos de apoio 

Com a atual tendência decrescente da produtividade da indústria mineira, quer devido à diminuição da 

qualidade do minério, quer devido à inflação dos custos, revela-se essencial realizar não só uma 

monitorização da performance das operações, como também procurar continuamente 

melhorar/otimizar essas mesmas operações. De modo fornecer informações que potenciem esta 

melhoria, para além da determinação da recuperação, por método de desmonte e tipo de minério, foi 

ainda realizada uma análise e enumeração dos locais preferenciais de acumulação de minério, ou seja, 

das potenciais perdas de minério associadas a cada método. Este tipo de informações permite 

direcionar os esforços de melhoria e, simultaneamente, caracterizar a eficiência das operações. 

Para cada método de desmonte, as escavações analisadas foram distribuídas em classes, consoante 

os locais onde ocorreu acumulação de material, sendo que foi ainda considerado o tipo de minério, de 

modo a avaliar a sua influência nesta análise. 
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Relativamente ao método OBF, através da análise da Figura 23, é possível constatar que na maioria 

dos desmontes o material fica acumulado na parte inferior e nos hasteais, com especial incidência na 

parte inferior. A permanência de material na parte superior da estrutura (ombros), ocorre 

preferencialmente associada a um terreno classificado como FC. Os desmontes do tipo MZ apresentam 

uma acumulação preferencial idêntica à global do método OBF, enquanto os do tipo FC apresentam 

uma distribuição mais irregular pelas classes apresentadas. Esta irregularidade de distribuição, do 

material que permanece na escavação, poderá estar, mais uma vez, relacionada com a elevada 

variabilidade do parâmetro recuperação, encontrada para este do tipo terreno. 

 

Figura 23. Localização preferencial do material não recuperado no método OBF, tendo em conta o tipo de 
minério (FC e MZ). 

Relativamente ao método UHF (Figura 24), é observável uma acumulação preferencial na parte inferior 

do desmonte, com alguma acumulação no teto e hasteais. Num terreno classificado como FC, há uma 

maior tendência para a ocorrência de perda de material na parte inferior da escavação. Considerando 

um tipo de terreno MH, existe pelo menos um exemplo em cada classe, pelo que não é possível 

encontrar uma tendência para este tipo de minério. A irregularidade associada a este método de 

desmonte e o reduzido número de dados por classe, não permite retirar mais conclusões. 

 

Figura 24. Localização preferencial do material não recuperado no método UHF, tendo em conta o tipo de 
minério (FC e MH). 
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Por último no método BF, representado na Figura 25, observa-se uma acumulação preferencial nos 

hasteais da escavação, ainda que em alguns casos algum do material permaneça na parte inferior do 

desmonte. Os desmontes analisados da categoria FC e MC, apresentaram uma acumulação 

preferencial nos hasteais, sendo que os restantes tipos de minérios apresentam uma distribuição de 

material mais irregular. Os desmontes do tipo MZ, explorados segundo este método, aparecem 

associados a acumulação de material na parte inferior da escavação. 

 

Figura 25. Localização preferencial do material não recuperado no método BF, tendo em conta o tipo de minério 
(FC, MZ, MC e MH). 

Estes possíveis locais de acumulação preferencial de material, descritos anteriormente, encontram-se 

representados nos esquemas da Figura 26.  

 

Figura 26. Representação dos locais de acumulação preferencial de minério (representado a cinzento) nos 
diferentes métodos de desmonte (imagem à esquerda) Método OBF (imagem ao centro) Método UHF (imagem à 

direita) Método BF. 

É importante referir que, por vezes ocorre ainda alguma perda de minério nas partes iniciais e finais 

dos desmontes, que dependem sobretudo do método utilizado para iniciar a escavação. Nas 

classificações anteriores este facto não foi considerado, uma vez que não depende explicitamente do 

método de desmonte, podendo ocorrer em qualquer escavação. 

Relativamente ao método OBF, foi ainda realizada uma estimativa da percentagem de material que 

permanece na parte inferior do desmonte planeado. Como referido no Capítulo 3.3., a forma do layout 

considerada neste estudo já contempla a perda de uma porção de material na zona superior do mesmo, 
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como demonstrado na Figura 27. Uma vez que a parte superior representa aproximadamente 10%, é 

esperado que a porção inferior represente uma percentagem semelhante do layout.  

 

Figura 27. Localização das porções de material não recuperáveis consideradas e não consideradas pelo 
planeamento mineiro, para o método OBF. 

De modo a aumentar a eficácia do método de desmonte e assegurar uma melhor recuperação deste 

material, nos últimos anos, foram introduzidos furos extra, entre cada duas fiadas, designados por furos 

de apoio (Figura 28).  

 

Figura 28. Furos de apoio introduzidos nos diagramas de fogo do método OBF. 

De forma a avaliar a eficácia destes furos extra, no método OBF, foram comparados exemplos com e 

sem furos de apoio. Tomando como exemplo 6 bancadas exploradas segundo o método OBF, 

localizadas todas no mesmo nível do jazigo do Lombador, foi determinada a percentagem de material 

que permaneceu na parte inferior do desmonte. Posteriormente, utilizando um total de 19 bancadas foi 

determinada novamente esta percentagem, após a introdução dos furos de apoio entre fiadas. Nesta 

comparação foram considerados exemplos com diferentes tipos de minério, de modo a avaliar também 

o efeito desta variável. 

Através da análise das primeiras 6 bancadas, 4 de MZ e 2 de FC (com 15 metros de altura), é possível 

afirmar que o tipo de minério não provoca uma diferença significativa na percentagem de material. Este 

facto pode ser comprovado pelos resultados presentes na Tabela 9, onde se observa que nos 

desmontes de FC o material perdido compõe, aproximadamente 12.1%, e nos desmontes de MZ 

12.3%, valores em tudo semelhantes. Assim esta acumulação preferencial de material na parte inferior 
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do desmonte deverá estar relacionada com a operação e não com o tipo de terreno. No entanto é 

observável que o valor médio obtido está ligeiramente acima do valor pressuposto anteriormente (10%).  

 Tabela 9. Caracterização da quantidade de material que permanece na parte inferior dos desmontes do método 
OBF, e da percentagem que esta representa em relação ao volume de underbreak. 

Relativamente à totalidade de material não recuperado (underbreak), é observável que no caso dos 

desmontes de FC a porção que permanece na parte inferior do layout compõe cerca de 47%, o que 

permite afirmar que grande parte do material permanece acumulado nos hasteais e parte superior do 

desmonte. Enquanto que, no caso dos desmontes de MZ a porção de material que permanece na zona 

inferior, representa uma maior percentagem do underbreak, aproximadamente 74%, o que sugere que 

nesta categoria de desmontes este é o local de acumulação preferencial de material. 

Dos 19 exemplos utilizados para avaliar o efeito dos furos de apoio (Tabela 10), 6 são desmontes de 

FC com 15 metros de altura, 2 são desmontes de FC com 20 metros de altura e 11 são desmontes de 

MZ também com 20 metros de altura. Relativamente às bancadas de FC, comparáveis com as da 

análise anterior (uma vez que têm a mesma altura), é possível constatar que a introdução dos furos de 

apoio não diminuiu consideravelmente a porção de material acumulada na zona inferior do desmonte, 

mas aumentou a percentagem que este representa em relação ao underbreak dos desmontes. Este 

facto pode significar que a introdução dos furos de apoio, neste caso, levou a um aumento do overbreak, 

possibilitando uma maior recuperação dos hasteais e dos ombros.  

Considerando agora os desmontes com 20 metros de altura, os furos de apoio tiveram, aparentemente, 

um maior efeito na medida que, no caso das bancadas de MZ, ocorreu um decréscimo de quase 3% 

na percentagem que este material representa. 

Tabela 10. Caracterização da quantidade de material que permanece na parte inferior dos desmontes do método 
OBF, e da percentagem que esta representa em relação ao volume de underbreak, após a introdução dos furos 

de apoio. 

 Altura (m) 
Quantidade de material que permanece 

na parte inferior do layout (%) 

Proporção em relação 

ao underbreak (%) 

FC 
15 11.2 57.6 

20 7.1 45.7 

MZ 20 9.7 57.4 

De modo a melhor avaliar o benefício dos furos de apoio seria necessário analisar um maior número 

de desmontes e avaliar a distribuição do overbreak nos mesmos, de modo a compreender o verdadeiro 

efeito destes furos. É importante ter em consideração que estes furos, tal como todos os outros, estão 

sujeitos a possíveis desvios e entupimentos, associados sobretudo à sua dimensão vertical. 

 

 Altura (m) 
Quantidade de material que permanece na 

parte inferior do layout (%) 

Proporção em relação 

ao underbreak (%) 

FC 15 12.1 47.8 

MZ 15 12.3 73.7 



40 
 

5.1.5. Variações dos métodos de desmonte clássicos 

Durante a análise e interpretação dos vários desmontes, foi possível encontrar algumas variantes dos 

métodos principais, geradas sobretudo por alterações operacionais. Estas variantes encontram-se 

sobretudo associadas a alterações no diagrama de furação, devido, por exemplo, à não disponibilidade 

dos equipamentos, a problemas de estabilidade dos desmontes, à maior facilidade de outros métodos 

(furação ascendentes vs furacão descendente), entre outros.  

Uma das primeiras variantes encontradas consiste num desmonte, semelhante ao método OBF, mas 

com furação ascendente, ou seja, foi realizada a escavação dos dois acessos necessários ao método, 

mas a furação de produção foi feita de forma ascendente (Esquema A, Figura 29).  

Posteriormente temos uma outra variante do método OBF em que, apesar da furação ainda ser 

descendente, passa a ser totalmente radial, de forma a remover a totalidade daquilo que foi 

anteriormente definido como os “ombros” do layout (Esquema B, Figura 29). Esta variante foi designada 

por Radial Downward.  

Relativamente a variantes do método UHF, foram encontrados alguns exemplos em que, após 

alargamento do acesso inferior a furação foi realizada de forma ascendente, mas totalmente vertical e 

não radial (Esquema C, Figura 29).  

Por ultimo, o esquema D da Figura 29 corresponde a uma variante do método BF, em que, tal como na 

primeira variante do método OBF, a furação é feita de forma radial ascendente, após a escavação dos 

dois acessos necessários ao método BF. Neste caso é até realizado o alargamento do acesso superior, 

antes da furação de produção ascendente. 

Algumas destas variantes foram utilizadas apenas numa dada zona do desmonte planeado, ou seja, 

na mesma escavação, foram empregados diferentes métodos de desmonte, ao longo de todo o seu 

comprimento.  

 

Figura 29. Esquemas representativos dos diagramas de fogo das variantes dos métodos de desmonte clássicos 
(esquema A) Método OBF com furação ascendente (Esquema B) Radial Downward (Esquema C) Método UHF 

com furação vertical ascendente (Esquema D) Método BF com furação ascendente. 

De modo a avaliar se estas variantes representam uma vantagem, quando comparadas com o método 

original, foram determinadas as suas recuperações. Através da análise dos dados da Tabela 11 e da 

Figura 30, é possível constatar que a recuperação destas variantes é relativamente superior à do 

respetivo método original, ainda que, em alguns dos exemplos analisados, essa mesma recuperação 

A B C D 
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seja alcançada à custa de elevados valores de overbreak. No caso da primeira variante do método 

OBF, onde a furação é feita de forma ascendente, esta apresenta uma recuperação quase 5% superior 

e um overbreak quase 2% inferior, pelo que a análise destes exemplos poderá fornecer importantes 

informações, para a otimização do próprio método OBF.  

Tabela 11. Recuperações médias e percentagem de overbreak média obtidos para as variantes analisados dos 
vários métodos de desmonte. 

 Nº de Exemplos Recuperação (%) Overbreak (%) 

OBF Ascendente 5 86.4% 7.7% 

Radial Downward 7 88.4% 14.0% 

UHF Vertical 2 95.4% 28.8% 

BF Ascendente 2 91.3% 3.8% 

 

Figura 30. Resumo das variantes dos métodos clássicos de desmonte e respetivas recuperação 

Mais uma vez se salienta que, para retirar mais conclusões sobre as vantagens destas variantes, seria 

necessário analisar um maior número de exemplos e, numa fase posterior, comparar os custos extra 

associados a cada um destes novos métodos.  

5.2. Overbreak  

5.2.1. Caracterização por método de desmonte 

Devido à inegável correlação entre o parâmetro recuperação e a variável overbreak, foi também 

determinado o valor deste parâmetro, numa tentativa de caracterizar e quantificar essa mesma relação. 

Para cada exemplo analisado, foi determinada a percentagem de overbreak, em relação à totalidade 

de material extraído. Com este parâmetro pretende-se ainda caracterizar o dano causado ao material 

circundante. 

Com base nos valores obtidos, apresentados na Tabela 12, é possível constatar que o método UHF é 

o que apresenta um valor médio mais elevado, devido sobretudo à instabilidade gerada por este método 

no teto da escavação, o que muitas vezes, provoca a sobre escavação do mesmo. É importante referir, 

no entanto, que o simples facto de os desmontes ascendentes terem três faces livres (hasteais e teto) 

onde pode ocorrer overbreak, em vez de duas (hasteais), aumenta naturalmente esta percentagem. 

Ainda dentro deste método de desmonte, cerca de 30% apresentam percentagens de overbreak 

superiores ao valor médio, sendo que desses desmontes, 57% apresentam valores superiores a 30%. 

No método OBF, cerca de 45% dos desmontes apresentam um valor de overbreak superior ao valor 
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médio, e cerca de 9% um valor superior a 15%. Nos desmontes do método BF, 50% dos exemplos 

analisados apresentam valores superiores à média e 25% apresentam valores superiores a 15%.  

Tabela 12. Percentagem média de overbreak para cada método de desmonte 

 Overbreak (%) 

OBF 9.0 

BF 9.6 

UHF 15.8 

Numa tentativa de tentar confirmar a hipótese enunciada no capítulo anterior, foram determinadas as 

percentagens de overbreak para os desmontes primários e secundários, de cada um dos métodos de 

desmonte. Foi possível constatar que os desmontes primários não apresentam, como previsto, maiores 

percentagens de overbreak, quando comparados com os desmontes secundários (Tabela 13). Assim, 

a menor recuperação dos desmontes secundários, em relação aos primários deverá estar relacionada 

com outros fatores, tais como, a maior fracturação do maciço envolvente, maior probabilidade de 

entupimento dos furos, problemas operacionais, instabilidade dos desmontes adjacentes, etc. De modo 

a determinar a causa deste fenómeno, um estudo mais aprofundado e minucioso seria necessário. 

Tabela 13. Percentagem média de overbreak para os desmontes primários e secundários  

 
Nº Bancadas 

Primárias 

Overbreak Desmontes 

Primários (%) 

Nº Bancadas 

Secundárias 

Overbreak Desmontes 

Secundários (%) 

OBF 32 7.9 21 10.8 

BF 12 7.2 13 11.6 

UHF 10 11.4 13 19.3 

5.2.2. Efeito do tipo de minério  

No capítulo anterior foi possível constatar que, tendo em conta apenas a variável método de desmonte, 

não foi possível justificar a maior recuperação dos desmontes primários, uma vez que estes desmontes 

apresentaram menor percentagem de overbreak, em comparação com os desmontes secundários. 

Neste capítulo, será averiguado o efeito da variável tipo de minério na percentagem de overbreak e, 

posteriormente, tentar-se-á justificar a maior recuperação de algumas categorias de desmontes 

primários. 

Considerando a variável tipo de minério (Tabela 14), é possível constatar que o método OBF, conciliado 

com um terreno classificado como FC, é que o apresenta menor overbreak e menor recuperação, ao 

contrário do que se verifica para um minério categorizado como MH. Para além disso, é possível 

encontrar uma relação de proporcionalidade direta entre a recuperação e o overbreak médio, para este 

método. Esta relação será explorada em detalhe no capítulo seguinte. 

No método BF, os minérios do tipo MH e MC apresentam menores valores de overbreak quando 

comparados com o FC e o MZ. No entanto, é de salientar que a categoria MC, apresenta a maior 

recuperação, sem apresentar a maior percentagem de overbreak. Este facto pode sugerir uma melhor 

qualidade de operações nestes desmontes.  
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No caso do método de desmonte UHF a diferença provocada pela introdução do variável tipo de minério 

não é significativa, uma vez que este método continua a ser o que apresenta maiores valores de 

overbreak, para ambos os tipos de minério.  

Tabela 14. Recuperação média e percentagem média de overbreak por método de desmonte e tipo de minério 

 Nº Recuperação Média (%) Overbreak Médio (%) 

OBF FC 18 78.7 7.2 

OBF MZ 31 83.4 9.6 

OBF MH 3 91.1 13.9 
 

BF FC 10 86.9 10.4 

BF MC 7 89.3 8.9 

BF MH 4 86.7 6.7 

BF MZ 4 87.6 10.8 
 

UHF MH 5 79.3 16.5 

UHF FC 17 82.6 16.3 

Com base na Figura 31 podemos observar que o método BF é o que apresenta melhor equilíbrio entre 

recuperação/overbreak, uma vez que se aproxima consideravelmente da recuperação planeada, sem 

ultrapassar os 12% de overbreak. Por outro lado, o método UHF (particularmente em terrenos de cobre) 

é o método de desmonte com maior percentagem de overbreak, não alcançando, no entanto, os 85% 

de recuperação.  

 

Figura 31. Relação entre a percentagem média de overbreak e a recuperação média, por método de desmonte e 
tipo de minério 

Retomando a temática da comparação entre os desmontes primários e secundários, mas considerando 

agora a variável tipo de minério (Tabela 15), foi possível constatar que nas categorias em que os 

desmontes primários apresentaram maiores recuperações, em relação aos desmontes secundários 

(OBF/FC e UHF/FC), os desmontes primários não apresentam maior percentagem de overbreak, como 

era esperado. Esta informação permite concluir que, a recuperação superior inesperada das 

escavações primárias, poderá ter outras causas, que não as abordadas no âmbito deste trabalho. 
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Tabela 15. Recuperação média e percentagem média de overbreak nos desmontes primários e secundários, por 
método de desmonte e tipo de minério (a vermelho) Classes em que a recuperação dos desmontes primários 

excede a dos secundários. 

 Nº 

Recuperação 

desmontes 

primários (%) 

Overbreak médio 

dos desmontes 

primários 

Nº 

Recuperação 

desmontes 

secundários (%) 

Overbreak médio 

dos desmontes 

secundários (%) 

OBF MZ 19 83.2 8.0 12 83.8 12.2 

OBF FC 11 81.1 6.6 7 75.0 8.1 

OBF MH 2 90.2 14.4 1 92.8 12.7 

 

BF FC 4 86.2 6.2 6 87.3 13.2 

BF MC 4 88.3 7.8 3 90.6 10.5 

BF MZ 3 97.0 7.7 1 83.2 20.2 
 

UHF MH 3 77.0 12.2 2 82.9 22.9 

UHF FC 7 84.5 11.1 9 81.1 20.2 

* Os desmontes do método de desmonte BF, com tipo de terreno MH, são na sua totalidade desmontes secundários, 
pelo que não foram considerados nesta análise. 

Mais uma vez se salienta que o número de exemplos em cada uma das categorias anteriores poderá 

não ser suficiente para suportar as conclusões referidas, pelo que a recolha de maior número de 

exemplos, e uma análise pormenorizada de cada um destes, poderá permitir, não só consolidar as 

referidas conclusões, como também encontrar possíveis fatores que as justifiquem 

5.2.3. Relação entre a recuperação e a percentagem de overbreak no método de 

desmonte Optimized Bench and Fill (OBF) 

No capítulo anterior, foi possível encontrar uma correlação entre o valor da recuperação média e a 

percentagem média de overbreak, para o método de desmonte OBF, considerando os diferentes tipos 

de minério. Através da análise da Figura 32 é possível, de facto, confirmar a existência de uma relação 

linear entre as duas variáveis (recuperação e overbreak), apresentando esta um coeficiente de 

determinação de 0.9998.  

 

Figura 32. Relação encontrada entre a recuperação e a percentagem de overbreak no método de desmonte 
OBF, com o respetivo valor do coeficiente de determinação.  
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Dividindo agora os exemplos deste método em desmontes primários e secundários (Figura 33), é 

possível observar que, para os desmontes primários mantem-se a relação linear entre as duas 

variáveis, com um coeficiente de determinação igualmente elevado, de aproximadamente 0.9972. Por 

sua vez, nos desmontes secundários, apesar de se manter a relação linear entre as variáveis, ocorre 

um ligeiro decréscimo do valor do coeficiente de determinação. O decréscimo observado do valor de 

R2, pode indicar que, no caso dos desmontes secundários, a recuperação é influenciada por outros 

fatores, para além da percentagem de overbreak. 

 

Figura 33. Relação entre a recuperação e a percentagem de overbreak no método de desmonte OBF, para os 

desmontes primários e secundários, com os respetivos valores dos coeficientes de determinação. 

Assim, à medida que aumenta a percentagem de overbreak, aumenta a recuperação do desmonte, o 

que indica que a maior recuperação de alguns desmontes, poderá dever-se a um excesso de 

overbreak. Este facto pode trazer graves consequências, sobretudo ao nível dos desmontes 

secundários, caso esta tendência se confirme em relação à variável diluição. 

5.2.4. Classes de overbreak 

De modo a melhor caracterizar os desmontes analisados, com base na sua percentagem de overbreak, 

foram consideradas 6 classes para este parâmetro: ≤ 5%, 5 – 10%, 10 – 15%, 15 – 20%, 20 – 25% e 

≥25%. Posteriormente todos os desmontes foram distribuídos pelas seis classes, de modo a 

compreender quais os valores típicos desta variável e como se distribuem os diferentes tipos de 

desmontes (primários e secundários) pelas várias classes (Anexo C.1). É importante referir que 

overbreak em desmontes primários estará, na maioria dos casos associado a incorporação de rocha 

encaixante, enquanto que nos desmontes secundários estará associado à incorporação de material de 

enchimento (diluição de enchimento).  

Analisando a Figura 34, é possível constatar que 82% dos desmontes considerados apresentam 

valores de overbreak inferiores a 15%. A maioria dos desmontes encontra-se concentrada na segunda 

classe de overbreak, pelo que é possível afirmar que o valor típico desta variável poderá ser entre 5 a 

10%, possivelmente próxima do extremo superior do intervalo, devido ao elevado número de 

desmontes na classe seguinte. Estas conclusões estão de acordo com o valor médio de overbreak de 

todos os exemplos analisados, aproximadamente 10.7%. 
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Figura 34. Distribuição das bancadas com base na percentagem de overbreak, com indicação da frequência 
absoluta de cada classe. 

Subdividindo estes desmontes em primários e secundários é possível afirmar que, aproximadamente, 

92% dos desmontes primários se distribuem pelas 3 primeiras classes. Os desmontes secundários 

apresentam uma tendência semelhante, com cerca de 69% dos seus desmontes nestas classes. No 

entanto, para as escavações secundárias é observável uma distribuição mais equitativa pelas diversas 

classes, do que para as escavações primárias. A segunda classe de overbreak reúne a maioria dos 

desmontes primários, enquanto a terceira classe reúne a maioria dos desmontes secundários. Estas 

conclusões estão de acordo com as percentagens médias de overbreak dos desmontes primários e 

secundários, 8.5% e 13.3%, respetivamente. 

É ainda possível observar que a percentagem de desmontes primários supera a dos secundários nas 

primeiras duas classes, invertendo-se esta tendência nas restantes, com crescente aumento da 

percentagem de desmontes secundários (Figura 35). 

 

Figura 35. Distribuição das bancadas com base na percentagem de overbreak, considerando ainda a divisão em 
bancadas primárias e secundárias, com indicação da percentagem que estas representam em relação ao total de 

cada classe. 

Posteriormente, foi analisada a distribuição de cada método de desmonte em cada uma das classes 

de overbreak (Figura 36). Cerca de 90% dos desmontes pertencentes ao método OBF, encontram-se 

nas três primeiras classes, enquanto que o método de desmonte UHF apresenta uma distribuição mais 

irregular, concentrando-se sobretudo nas classes 5-10% e 10-15%, com cerca de 18% dos seus 
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desmontes presentes na última classe. Por último, os desmontes do tipo BF, distribuem-se pelas 4 

primeiras classes, com maior concentração na primeira e terceira. É possível observar que a 

distribuição dos desmontes pelas classes de overbreak, com base no seu método de desmonte, está 

de acordo com os valores médios determinados anteriormente.  

 

Figura 36. Distribuição das bancadas com base na percentagem de overbreak, subdividindo cada classe nos 
métodos de desmonte das bancadas que as integram. 

5.2.5. Localização preferencial de overbreak 

Tal como realizado no capítulo 5.1.4., também no contexto do parâmetro overbreak foi realizada uma 

análise dos desmontes realizados, de modo a compreender os locais de ocorrência preferencial de 

sobre escavação nos diferentes tipos de desmonte.   

Relativamente ao método OBF (Figura 37) é possível afirmar que na maioria dos desmontes analisados 

o overbreak ocorre na parte superior do desmonte (ombros) e nos hasteais, sobretudo na zona central 

dos mesmos. Considerando agora os exemplos de cada tipo de minério, é observável que para um 

minério classificado como MZ, a maior parte dos desmontes apresenta uma sobre escavação 

simultânea dos ombros e dos hasteais. Para um minério do tipo FC, existe uma maior possibilidade de 

apenas ocorrer sobre escavação dos ombros, do que num minério do tipo MZ. 

 

Figura 37. Locais de ocorrência preferencial de overbreak num desmonte do método OBF, tendo em conta o tipo 
de minério (FC e MZ). 
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Em desmontes do método UHF, como demonstrado pela Figura 38, é fácil de constatar que, a sobre 

escavação ocorre preferencialmente nos hasteais, ou simultaneamente, nos hasteais e teto, sendo esta 

tendência mais evidente para um terreno classificado como FC. A ocorrência de overbreak no teto dos 

desmontes, pode ser associada à instabilidade gerada por este método de desmonte.  

 

Figura 38. Locais de ocorrência preferencial de overbreak num desmonte do método UHF, tendo em conta o tipo 

de minério (FC e MH). 

Relativamente ao método BF, toda a sobre escavação (overbreak) associado a estes desmontes ocorre 

nos hasteais, uma vez que são estes que realizam a delimitação da escavação. Mais uma vez se 

salienta que, tal como para as perdas de minério, por vezes ocorre sobre escavação no início dos 

desmontes, quer estes sejam iniciados com cunha, teto ou slot, como foi explicado no Capítulo 3.3., 

não tendo estas porções sido consideradas ao longo desta análise.  

5.2.6. Estimativa de overbreak por método de desmonte 

De modo a converter as percentagens médias de overbreak, numa medida mais facilmente avaliada e 

mais intuitiva, foi determinado um valor métrico (em cm) para este parâmetro, para cada método. Neste 

cálculo foi considerada a área superficial característica de cada método de desmonte, representadas 

na Figura 39, o que se traduz nas áreas dos hasteais, para os métodos OBF e BF, e na soma da área 

dos hasteais e do teto, para o caso do método UHF. Dividindo o volume de overbreak obtido, para cada 

bancada, pela respetiva área foi possível estimar o overbreak, em cm, por método de desmonte.  

 

Figura 39. Área superficial (a vermelho) considerada nos cálculos de overbreak em cm para cada um dos 

métodos de desmonte. 
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É possível concluir que, apesar de ser o método de desmonte com maior área superficial, o método 

UHF é o que apresenta um valor médio de overbreak mais elevado (60.7 cm). Por sua vez os métodos 

OBF e BF apresentam valores médios de overbreak semelhantes (Tabela 16). 

Tabela 16. Valor média de overbreak (em cm) para cada método de desmonte. 

 Overbreak médio (cm) 

OBF 46.6 

UHF 60.7 

BF 45.2 

A Figura 40 fornece uma representação da quantidade de sobre escavação esperada para cada método 

de desmonte, com base nos resultados apresentados. É de salientar que caso sejam desmontes 

primários, os valores em cm representados serão compostos por rocha encaixante ou pelo minério dos 

desmontes adjacentes. Enquanto que se foram desmontes secundários, os cm indicados irão 

corresponder a material de enchimento, ocorrendo, portanto, diluição do minério do desmonte. 

 

Figura 40. Representação esquemática do valor médio de overbreak (em metros). 

5.3. Diluição de enchimento 

5.3.1. Caracterização por método de desmonte e tipo de minério 

Por último, resta proceder à análise do parâmetro diluição, com base no método de desmonte e, 

posteriormente, tendo em conta o tipo de minério. Podem ser consideradas duas diluições distintas, 

com base no tipo de material sobre escavado, removido em conjunto com o minério. Como foi 

mencionado anteriormente, no contexto deste trabalho, será apenas analisada a diluição de 

enchimento, que envolve a incorporação de material que não apresenta nenhum teor, relativamente ao 

elemento de interesse.  

Relativamente ao valor planeado para este parâmetro, na mina de Neves-Corvo, este é estimado para 

cada desmonte individualmente, com base nas suas dimensões. Neste capítulo, foi considerado um 

valor médio dos vários valores planeados, sendo que será utilizada uma diluição planeada, para os 

desmontes primários de, aproximadamente 3%, e para os desmontes secundários de 14%.  

Com base na Tabela 17 é possível afirmar que, qualquer um dos métodos de desmonte analisados, 

apresenta uma diluição de enchimento média inferior ao valor planeado, o que demonstra um controlo 

adequado deste parâmetro. É, no entanto, de salientar que o método BF é o que mais se aproxima dos 

valores limite. 

OB BF UH
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Tabela 17. Valores obtidos para a diluição de enchimento para os desmontes primários e secundários, por 
método de desmonte. 

 
Diluição de enchimento dos 

desmontes primários (%) 

Diluição de enchimento dos 

desmontes secundários (%) 

OBF 0.34 2.78 

BF 2.92 10.49 

UHF 1.18 5.27 

Mesmo tendo em consideração o tipo de minério, as conclusões anteriores mantêm-se para os 

desmontes primários, como se pode observar na Figura 41, uma vez que todos os valores se encontram 

abaixo do valor planeado.  

 

Figura 41. Diluição de enchimento nos desmontes primários, por método de desmonte e tipo de minério.  

Relativamente aos desmontes secundários (Figura 42), é possível afirmar que o método de desmonte 

BF é o que apresenta os valores de diluição mais elevados, apesar de estes se encontrarem abaixo 

dos valores planeados, com exceção dos desmontes em terreno classificado como MZ, que 

ultrapassam, em aproximadamente 1% o valor planeado. Devido ao reduzido número de exemplos 

considerados, este valor poderá não ser representativo da realidade. Como os exemplos mais recentes 

analisados deste método de desmonte, datam de 2 anos atrás, podem não refletir corretamente os 

efeitos de todas as medidas de controlo de diluição, postas em práticas desde essa data.  

 

Figura 42. Diluição de enchimento nos desmontes secundários, por método de desmonte e tipo de minério. 
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5.3.2. Relação entre a diluição de enchimento e a recuperação no método de 

desmonte Optimized Bench and Fill (OBF) 

Tal como no capítulo 5.2.3. foi possível, para o método de desmonte OBF, estabelecer uma relação 

entre as variáveis recuperação e overbreak, considerou-se relevante também analisar a relação entre 

os parâmetros recuperação e diluição total de enchimento. 

Foi possível observar que a relação entre as variáveis recuperação e diluição é mais evidente nos 

desmontes secundários. Estas conclusões poderão estar relacionadas com o fato de a variável diluição 

ter menor número de valores nulos, para estes desmontes.  

Para os desmontes secundários é possível estabelecer uma relação linear crescente, com um 

coeficiente de determinação de 0.9653, enquanto para os desmontes primários a relação linear obtida 

apresenta um coeficiente bastante inferior (0.4918) (Figura 43). 

 

Figura 43. Relação entre a recuperação e a diluição de enchimento para os desmontes primários e secundários, 
tendo em conta o tipo de minério, para o método de desmonte OBF. 

A relação encontrada, anteriormente, entre a recuperação e a percentagem de overbreak, para 

desmontes secundários, poderá ajudar a explicar esta relação. Num desmonte secundário, maior sobre 

escavação implica maior incorporação de material de enchimento (maior diluição), e simultaneamente, 

como foi possível constatar no capítulo 5.2.3, maior recuperação. Assim, a variável overbreak permite 

relacionar a diluição com a recuperação de um dado desmonte, justificando, de certa forma, a relação 

encontrada. 

5.3.3. Estimativa da diluição de enchimento por método de desmonte 

Dos exemplos analisados foram selecionados 30 exemplos, que no seu conjunto englobam todos os 

desmontes caracterizados por valores de diluição consideráveis (acima de 4%), quer primários, quer 

secundários (Anexo C.2).  

De forma semelhante ao que foi realizado anteriormente para a percentagem de overbreak (Capítulo 

5.2.5.), foi determinada uma estimativa do parâmetro diluição, em cm, para estes 30 exemplos. Foi 
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ainda considerada uma divisão deste parâmetro em diluição de piso e de hasteais, de modo a 

caracterizar esta variável, quanto à sua origem.  

Para o cálculo da diluição de hasteal foi considerada toda a área dos hasteais, onde é possível que 

ocorra diluição (Figura 44), ou nos casos em que apenas existe material de enchimento de um dos 

lados do desmonte, a área de apenas um hasteal.  

 

Figura 44. Representação da área dos hasteais para um desmonte genérico 

Na Figura 45 encontram-se representadas as áreas consideradas em cada método de desmonte. Ao 

dividir o volume de enchimento por estas áreas, foi possível observar que a diluição de hasteal 

apresenta um valor médio de 65 cm. É importante referir que esta estimativa assume uma distribuição 

uniforme da diluição por todo o hasteal, o que na maioria dos casos não se verifica.  

 

Figura 45. Área superficial (a vermelho) considerada nos cálculos de diluição de enchimento de hasteal em cm 
para cada um dos métodos de desmonte. 

Relativamente à diluição de piso foram considerados dois cenários. Num primeiro cenário foi 

considerado que a diluição de enchimento de piso é proveniente de toda a área do piso do desmonte 

(distribuição uniforme) (Esquema A, Figura 46). Perante o valor desta área, a diluição de piso média 

assumiu um valor de, aproximadamente 20 cm, ligeiramente inferior aos valores esperados pelo 

planeamento mineiro.  

Num segundo cenário considerou-se que a maioria da diluição de piso seria proveniente de uma porção 

do piso da galeria com 5 m de largura, correspondendo ao local de passagem e de manobra dos 

equipamentos (Esquema B, Figura 46). Considerando apenas esta porção da área do piso da galeria, 

a diluição de enchimento de piso média passa a assumir o valor de 52 cm, o que já se aproxima dos 

valores referência.  

OBF BF UHF 
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Figura 46. Áreas utilizadas no cálculo do parâmetro diluição, em cm (Esquema A) Área total de piso do desmonte 
(Esquema B) Área do corredor central do piso do desmonte. 

É importante salientar que o parâmetro da diluição de enchimento de piso é algo de difícil estimação. 

Como referido em capítulos anteriores, durante a operação de remoção, é extraído material de 

enchimento do piso, sendo este vazio posteriormente preenchido por minério, de modo a melhorar as 

condições de tração do piso. Uma vez que, na maioria dos casos, o levantamento 3D da cavidade, é 

realizado após esta operação, pode ser difícil estimar todo o volume de material de enchimento 

removido pelos equipamentos (SME, 3rd Edition, 2011). 

5.4. Evolução temporal da recuperação, diluição e overbreak no método de 

desmonte Optimized Bench and Fill (OBF) 

A recuperação e diluição, e consequentemente o overbreak, podem ser caracterizados em função do 

estado de exploração da mina, ou seja, do tempo de vida da mesma. Numa fase inicial de pré-produção, 

onde ainda não se procedeu à otimização dos métodos de desmonte, e onde a informação do maciço 

alvo de exploração ainda está incompleta, é esperado que a diluição apresente uma tendência 

crescente, bem como a recuperação (Henning, 2007). À medida que o conhecimento sobre os métodos 

de desmonte e sobre a massa mineral aumentam, estes parâmetros deverão estabilizar, até 

alcançarem o seu valor ótimo, e, no caso da diluição, diminuir, à medida que o seu controlo se torna 

mais eficiente. Esta tendência deverá manter-se até à fase final de exploração da mina. Para além 

disso, com o aumento do conhecimento e know-how da exploração, deverá ser possível encontrar um 

equilíbrio entre os três parâmetros em análise: recuperação, diluição e overbreak. O objetivo principal 

será alcançar a recuperação máxima, com um overbreak e diluição mínimos.  

Posto isto, ao longo deste capítulo procedeu-se à caracterização da evolução temporal dos parâmetros 

alvo de análise neste documento (recuperação, diluição e overbreak). Apesar de se ter considerado em 

capítulos anteriores três métodos de desmonte (OBF, UHF e BF), apenas será analisado o método 

OBF, uma vez que é o método do qual se possui maior número de exemplos. A distribuição anual dos 

desmontes dos vários métodos analisados é apresentada nas tabelas do Anexo C.3. 

Através da análise da Figura 47, é possível observar uma tendência ligeiramente crescente da 

recuperação entre 2015 e 2018, levando a um aumento, em aproximadamente, 5% deste parâmetro. 

No presente ano esta recuperação apresenta um ligeiro decréscimo, sendo de salientar, no entanto, 

que o número de bancadas relativas a este ano é inferior aos anteriores. 

A B 
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Figura 47. Evolução anual da recuperação média, para o método de desmonte OBF. 

Avaliando agora o efeito do tipo de minério na tendência encontrada anteriormente (Figura 48), é 

possível constatar que o crescimento da recuperação é mais acentuado nos desmontes do tipo FC, 

entre 2016 e 2019, com um aumento de quase 10%. Nos desmontes da categoria MZ, a recuperação 

manteve-se aproximadamente constante, apenas com pequenas variações, que não ultrapassam os 

3%. 

 

Figura 48. Evolução anual da recuperação média, para o método de desmonte OBF, tendo em conta o tipo de 
minério. 

Complementando as informações anteriores, com uma análise idêntica em relação à percentagem 

média de overbreak, é possível constatar que o ligeiro crescimento detetado na recuperação foi 

acompanhado de um igual crescimento desta percentagem (Figura 49). Entre 2016 e 2019, é percetível 

um aumento de, aproximadamente, 10%, do parâmetro overbreak, o que é espectável, tendo em conta 

a relação encontrada entre estas variáveis no Capítulo 5.2.3.  
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Figura 49. Evolução temporal da percentagem média de overbreak, para o método de desmonte OBF. 

Utilizando os valores anuais de recuperação e percentagem de overbreak é possível demonstrar, mais 

uma vez, a relação encontrada entre estes dois parâmetros. Com base na Figura 50 é observável uma 

clara tendência crescente linear entre os valores anuais, entre 2015 e 2018, apresentando esta relação 

um coeficiente de determinação de, aproximadamente, 0.9498. 

 

Figura 50. Gráfico de dispersão dos valores anuais de recuperação média e percentagem de overbreak média, 

para o método OBF, com respetiva relação linear e coeficiente determinação. 

É ainda possível analisar a evolução da percentagem de overbreak para os desmontes do método OBF 

de FC e MZ separadamente (Figura 51). Esta separação torna possível constatar que, apesar da 

recuperação dos desmontes de MZ não ter sofrido alterações significativas ao longo dos últimos anos, 

a sua percentagem de overbreak apresenta uma tendência ligeiramente crescente, sobretudo entre 

2016 e 2019, com um crescimento total de 11%. Por outro lado, os desmontes classificados como FC 

também apresentam uma tendência crescente entre 2015 e 2017, sendo que entre 2017 e 2019, ocorre 

uma estabilização deste parâmetro, apresentando um crescimento total entre 2015 e 2019 de 8%. 
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Figura 51. Evolução anual da percentagem média de overbreak, para o método de desmonte OBF, tendo em 

conta o tipo de minério. 

Analisando agora a evolução da diluição total de enchimento (hasteais e piso). Na avaliação deste 

parâmetro apenas foram considerados desmontes secundários, uma vez que é nesta categoria que 

esta variável atinge valores mais elevados e apresenta menor número de valores nulos. É possível 

observar uma tendência ligeiramente crescente entre 2016 e 2018 (aproximadamente 2.5%), ainda que 

se observe um ligeiro decréscimo (0.22%) no ano 2019 (Figura 52). É de notar que, apesar deste 

crescimento todos os valores se encontram abaixo do valor limite planeado de 14%. 

 

Figura 52. Evolução anual da diluição de enchimento, para o método de desmonte OBF. 

Tal como é possível observar na Figura 53, a subdivisão dos desmontes secundários, do método OBF, 

com base no tipo de minério permite constatar que a tendência crescente observada anteriormente 

entre 2016 e 2018 se mantem para ambos os tipos de minérios, sendo, no entanto, os valores de 

diluição associados ao minério do tipo FC, superiores aos do minério do tipo MZ.  
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Figura 53. Evolução anual da diluição de enchimento, para o método de desmonte OBF, tendo em conta o tipo 

de minério 

Mais uma vez se salienta o facto de que, para consolidar as conclusões anteriores, seria necessário 

aumentar o número de exemplos, uma vez que esta análise impos várias condições aos dados, 

diminuindo o seu número por categoria. Numa situação ideal, para cada ano, seriam analisados todos 

os desmontes realizados, de forma a representar com o maior rigor possível, a realidade anual. A 

concretização de uma análise semelhante, para os restantes métodos de desmonte, poderá fornecer 

informações de extrema importância, relativamente à evolução temporal da qualidade das operações. 

5.5. Análise económica das variável recuperação mineira e teor dos blocos 

5.5.1. Análise de sensibilidade da função benefício 

O benefício pode ser expresso como função de um conjunto de parâmetros, tais como o teor em metal, 

a recuperação mineira, a recuperação da lavaria, o preço do metal em causa, etc, tal como 

representado anteriormente pela equação 16. Neste capítulo, com recurso a um exemplo meramente 

teórico, será feita uma análise do benefício em função desses parâmetros/variáveis. Os valores 

apresentados têm um propósito meramente ilustrativo e são fictícios, mas têm por base os mesmos 

pressupostos dos valores recolhidos. Numa primeira fase consideremos um desmonte de bancada com 

as dimensões e características apresentadas na Figura 54 e Tabela 18.

 

Figura 54. Dimensões típicas de um desmonte de 
bancada, consideras neste capítulo 

Tabela 18. Características do material que compõe 
o desmonte exemplo considerado 

Dimensões (m) 15 × 18 × 35 

Volume (m3) 9450 

Densidade (ton/ m3)  

FC 3.6 

MZ 4.6 

Tonelagem (ton)  

FC 34 020 

MZ 43 470 
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Nas análises concretizadas foram consideradas as características do minério FC e do minério MZ, para 

proceder à comparação de um minério de cobre com um minério de zinco. Para além disso, nas 

análises económicas que se seguem será considerada a Equação 16, para determinar o benefício 

gerado em função dos parâmetros recuperação e teor, considerando as restantes variáveis, preço, 

recuperação da lavaria, custos comerciais e custo de exploração, constantes. Em todos os cálculos, 

foram utilizados os valores que constam na Tabela 19, para essas variáveis. 

Tabela 19. Valores definidos para os cálculos 

Parâmetro Valor considerado 

PR (Plant Recovery) (%) 80 

NSR (Net Smelter Revenue) (%)  

Cu 80 

Zn 50 

Preço metal (Pmetal )(€/ton) *  

Cu 5104 

Zn 2041 

Custos de exploração (CP) (€/ton) **  

OBF 16 

BF 22 

* Valores consultados em www.lme.com (London Metal Exchange) em 29/08, 
aos quais foi aplicado um fator de conversão de 0.90288 €/ US $. 
** Estes valores não correspondem aos valores utilizados na Mina de Neves-
Corvo, apenas foi mantida a diferença de valores entre um método OBF e BF. 

Assim, neste capítulo, o benefício (B) será definido como função de apenas duas variáveis, o teor do 

minério (Tmin) e a recuperação mineira (MR) (Equação 23) 

Para esta análise do benefício, foi definido um teor médio para cada tipo de minério, sendo estes valores 

apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20. Teores definidos para os minérios de cobre e zinco respetivamente. 

Parâmetro Valor considerado 

Teor (Tmin ) (%) *  

Cu 2.0 

Zn 9.0 

* Valores encontrados na Mina Neves-Corvo associados aos minérios do tipo 
FC e MZ, respetivamente.  
 

De modo a avaliar a influência do aumento da recuperação, foram considerados, para cada tipo de 

minério, diferentes cenários de recuperação. Para cada cenário de recuperação, foi utilizada a Equação 

23, para determinar o benefício a este associado, de modo a comparar com o benefício obtido com a 

atual recuperação. Uma vez que o método OBF é um dos métodos de desmonte mais utilizados na 

Mina Neves-Corvo, este foi o método de extração selecionado para esta análise. Este método é o que 

B = (Tmin × MR × C1) - C2 

onde C1 = Ton × PR × NSR × Pmetal e C2 = CP 

(23) 

http://www.lme.com/
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mais se distância da recuperação planeada, pelo que é também o método com maior potencial de 

melhoria.  

Revela-se importante relembrar que, nos capítulos anteriores, a recuperação, referente ao método 

OBF, foi determinada em relação a um layout que refletia o diagrama de furação, tal como explicitado 

no Capítulo 3.3. Ao longo das diferentes análises económicas, considerou-se relevante utilizar volumes 

planeados idênticos para todos os métodos considerados, de modo a facilitar a sua comparação, pelo 

que a recuperação do método OBF foi recalculada em relação ao seu layout original (Figura 55), 

encontrando-se os dados utilizados e os valores obtidos no Anexo C.4. Assim a recuperação planeada 

para o método OBF retorna ao valor 90%.  

 

Figura 55. (à esquerda) Layout considerado nas análises anteriores (à direita) Layout original do método OBF. 

Tendo em consideração que a atual recuperação de um desmonte do tipo OBF, conciliado com minério 

classificado como FC, é de 74.2%, foram determinados os valores de benefício associados aos valores 

de recuperação de 80%, 85% e 90% (recuperação planeada para este método). Na Figura 56 

encontram-se representados os aumentos percentuais de benefício, para cada patamar de 

recuperação alcançado. É possível observar que, caso seja possível, alcançar uma recuperação de 

90%, esta poderá originar um aumento do benefício de cerca de 32%. 

 

Figura 56. Benefício obtido para os diferentes cenários de recuperação, com indicação do aumento gerado pelo 
aumento deste parâmetro, em relação à recuperação atual, para um minério de cobre. 
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Seja agora considerado um desmonte do tipo OBF, num terreno classificado como MZ que apresenta, 

atualmente, uma recuperação de 79.4%. Tendo em conta este valor, foram considerados 3 cenários 

possíveis de recuperação (80%, 85% e 90%) (Figura 57). Devido à diferença de preço entre os metais 

cobre e zinco, e levando ainda em consideração a recuperação ligeiramente superior dos minérios de 

zinco, o aumento deste parâmetro não gera um crescimento tão acentuado do benefício, como no caso 

anterior. No entanto, um aumento da recuperação atual para 90%, poderá proporcionar um incremento 

do benefício obtido em, aproximadamente, 18%. 

 

Figura 57. Benefício obtido para os diferentes cenários de recuperação, com indicação do aumento gerado pelo 

aumento deste parâmetro, em relação à recuperação atual, para um minério de zinco. 

Com recurso aos valores de recuperação apresentados ao longo deste trabalho, é possível realizar 

uma análise idêntica para qualquer um dos métodos de desmonte, sendo os resultados dessas 

possíveis análises apresentados no Anexo C.5. 

Mais uma vez, é importante referir que este exemplo é meramente teórico e que, apesar de se basear 

em alguns valores reais, é um estudo demasiado simplista, para refletir todos os prós e contras 

associados ao esforço extra requeridos, pela à otimização do método de desmonte. 

5.5.2. Análise de sensibilidade dos custos de produção e recuperação mineira 

no benefício de dois tipos de desmonte: BF e OBF 

Devido à semelhança existente entre os métodos BF e OBF, considerou-se relevante proceder à 

comparação destes dois métodos, sobretudo devido à diferença encontrada entre as suas 

recuperações. Atualmente, o método OBF tem vindo a substituir o método BF, uma vez que apresenta 

um menor custo de extração.  

No entanto, como o método BF apresenta uma recuperação consideravelmente superior, é possível 

que, a partir de um dado teor do elemento de interesse, o BF passe a fornecer um maior benefício, 

quando comparado com um OBF nas mesmas condições. Assim, o objetivo deste capítulo é determinar 

a partir de que teores o método BF representa uma melhor opção, em relação ao método OBF. 

Nesta análise será considerada a mesma expressão, pressupostos e valores utilizados no capítulo 

anterior, com exceção de que, neste caso, a recuperação irá assumir os valores médios, resumidos na 

Tabela 21 e os teores de Cu e Zn irão variar dentro de um certo intervalo, definidos na mesma tabela. 
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Tabela 21. Valores definidos para a presente análise. 

Parâmetro Valor considerado 

PR (Plant Recovery) (%) 80 

NSR (Net Smelter Revenue) (%)  

Cu 80 

Zn 50 

Recuperação (%)  

OBF  

FC 74.2 

MZ 79.4 

BF  

FC 86.9 

MZ 87.6 

Custos de exploração (€/ton) *  

OBF 16 

BF 22 

Intervalo de teores (%)  

Cu 1 - 6 

Zn 6 - 12 

* Estes valores não correspondem aos valores utilizados na Mina de Neves-
Corvo, apenas foi mantida a diferença de valores entre um método OBF e BF. 
 

Para cada um dos métodos de desmonte foi determinada uma expressão do tipo ax + b, definindo o 

benefício, em função do teor do minério. Igualando ambas as expressões, torna-se possível obter o 

teor, para cada um dos tipos de minério, a partir do qual um método de desmonte apresenta vantagens 

sobre o outro. Para um minério de cobre (FC) é possível afirmar que, para um teor de, aproximadamente 

1.4%, o benefício gerado por ambos os métodos de desmonte é idêntico. Assim, a partir deste teor, o 

método BF irá proporcionar um maior benefício económico, sendo por isso mais vantajoso, ao nível 

deste parâmetro (Figura 58). 

 

Figura 58. Benefício obtido com o aumento do teor de cobre, para os métodos de desmonte OBF e BF. 
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No entanto, é relevante ter em conta a variabilidade do parâmetro recuperação, para cada método de 

desmonte e tipo de minério. Por exemplo, num cenário em que o método de desmonte BF apresente 

uma recuperação inferior ao valor médio, revela-se importante averiguar se este ainda representaria 

uma melhor opção que o método OBF, para um teor de cobre superior a 1.4%.  

De modo a compreender a influencia desta variabilidade, foi elaborado o gráfico da Figura 59, com 

base nos valores de recuperação apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22. Recuperação mínimas, médias e máximas para cada um dos métodos de desmonte considerados, 
para um minério do tipo FC. 

FC 
Recuperação 

Mínima (%) 

Recuperação 

Média (%) 

Recuperação 

Máxima (%) 

OBF 58.0 74.2 88.5 

BF 78.5 86.9 92.6 

Com base no gráfico é possível constatar que, caso a recuperação do método OBF se aproxime do 

seu valor máximo (≈ 89%), este método representará sempre uma opção mais viável do que o método 

BF, caso este apresente uma recuperação entre os seus valores mínimo e médio. Caso ambos os 

métodos de desmonte apresentem recuperações próximas dos respetivos mínimos, o método BF 

representará uma opção mais viável a partir de teores mais baixos, próximos de 1%. Num cenário em 

que a recuperação do método OBF se aproxime do valor médio calculado, e que a do método BF se 

aproxime do seu valor máximo, o método BF representará uma opção mais vantajosa, a partir de teores 

da ordem de 1%. Caso a recuperação do método OBF se aproxime do seu valor mínimo, e a 

recuperação do método BF se aproxime do seu máximo ou valor médio, este último irá sempre 

proporcionar um benefício superior ao do método OBF. Numa situação em que a recuperação do 

método BF se aproxime do seu valor mínimo, mantendo o método OBF o seu valor médio, o BF só 

representará uma mais valia extrativa para teores superiores a 4.3%. Como último cenário, se ambos 

os métodos apresentarem recuperações próximas aos seus respetivos valores máximos, o método BF 

será mais vantajoso para teores superiores a 4.5%. 

 

Figura 59. Benefício obtido com o aumento do teor de cobre, para os métodos de desmonte OBF e BF, tendo em 
conta os diferentes cenários de recuperação (mínimo, médio, máximo). 
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Considerando agora um minério de zinco, ao comparar o benefício de ambos os métodos de desmonte, 

é possível determinar que, para um teor acima de 9.0%, o método BF permite obter um benefício 

superior, para os valores atuais de recuperação média (Figura 60). 

 

Figura 60. Benefício obtido com o aumento do teor de zinco, para os métodos de desmonte OBF e BF. 

De forma a avaliar novamente o efeito da variação da recuperação, na determinação deste teor, agora 

para um minério de zinco, considerou-se os valores mínimo, máximo e médio de recuperação de ambos 

os métodos de desmonte, representados na Tabela 23. 

Tabela 23. Recuperação mínimas, médias e máximas para cada um dos métodos de desmonte considerados, 
para um minério do tipo MZ. 

MZ 
Recuperação 

Mínima (%) 

Recuperação 

Média (%) 

Recuperação 

Máxima (%) 

OBF 66.5 79.4 88.3 

BF 84.5 87.6 92.3 

Com base na Figura 61 é possível afirmar que, se a recuperação do método OBF se aproximar do seu 

valor máximo calculado (≈ 90%), este método representará sempre uma mais valia. No entanto, se a 

recuperação do método OBF se aproximar do seu valor mínimo, o método BF representará sempre 

uma melhor alternativa.  

Caso o método BF apresente uma recuperação próxima do valor mínimo determinado e o método OBF 

próxima do valor médio determinada, o método BF só representará uma melhor opção para teores de 

zinco superiores a 16%.  

Por último, caso a recuperação do método BF se aproxime do seu valor máximo, e o método OBF 

mantenha uma recuperação próxima do valor médio, o método BF será sempre uma escolha mais 

vantajosa. 
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Figura 61.  Benefício obtido com o aumento do teor de zinco, para os métodos de desmonte OBF e BF, tendo em 

conta os diferentes cenários de recuperação (mínimo, médio, máximo). 

Em suma, ao analisar o efeito da variabilidade do parâmetro recuperação é possível concluir que 

sempre que a recuperação do método OBF for superior à do método BF, o primeiro constituirá uma 

alternativa de exploração mais vantajosa. Caso contrário, será sempre possível encontrar um teor, para 

o minério em causa, a partir do qual o método BF representará uma alternativa mais rentável.  

No entanto, há que avaliar se a vantagem fornecida pela troca de método de desmonte, fornece 

benefícios suficientes, a fim de compensar o esforço e tempo extra de preparação associados ao 

método BF.  

Novamente se reforça a premissa de que este exercício é meramente académico, não tendo em conta 

uma grande variedade de parâmetros, tais como: equipamento disponível, tempo de preparação de 

acessos, analise de risco, etc.  

Esta análise pretende também demonstrar o efeito da variação da recuperação, uma vez que como 

constatado anteriormente, esta pode alterar a viabilidade de um dado método de desmonte, tornando-

o menos ou mais vantajoso do que outros.  

5.5.3. Análise de sensibilidade dos custos de produção e recuperação mineira 

no benefício de dois tipos de desmonte (BF e OBF), para um painel 

completo 

Com base na análise realizada no capítulo anterior, é possível afirmar que, para teores mais elevados 

nos elementos de interesse, o método BF (Bench and Fill) representa uma opção mais vantajosa. No 

entanto, é importante referir que a comparação realizada, para um desmonte isolado poderá não refletir 

a verdadeira importância desta conclusão.  

Neste capítulo será feita uma simulação da comparação dos dois métodos de desmonte, em dois 

painéis distintos de minério de cobre e de zinco. Mantendo as mesmas constantes utilizadas no capítulo 

5.5.2., serão considerados três cenários distintos.  
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Num primeiro cenário será considerada a utilização do método BF em todo o painel, num segundo 

cenário, a utilização do método OBF, e um último cenário onde, para cada bloco, será utilizado o método 

que maximizar o benefício associado ao seu conteúdo.  

Considerando um painel de minério de zinco, com a distribuição de teores, apresentada na Figura 62, 

e utilizando a equação 16, é possível determinar o benefício total associado a este painel, para cada 

um dos métodos de desmonte. O benefício total do painel será composto pela soma de todos os blocos, 

cuja exploração seja economicamente viável, ou seja, cujo benefício individual seja positivo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1.0 1.5 2.2 2.0 2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 2.5 2.5 2.0 1.2 1.1 1.0 

2 1.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.0 4.0 4.0 4.0 2.6 1.2 

3 1.3 4.5 6.5 7.2 7.5 7.8 7.1 7.8 7.4 7.3 14.5 14.1 13.3 12.5 10.1 7.1 6.5 4.0 2.7 1.5 

4 1.1 4.5 6.5 7.4 11.5 13.1 14.0 15.1 15.0 15.2 14.5 14.1 13.3 12.5 10.5 7.5 6.5 4.0 2.8 2.0 

5 1.2 4.5 6.5 7.5 11.5 13.1 14.3 15.0 15.3 15.6 14.5 14.1 13.3 12.5 10.8 7.6 6.5 4.1 2.9 1.3 

6 2.0 4.5 6.5 7.6 11.5 13.1 14.5 18.0 17.3 17.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

7 2.1 4.5 6.5 8.9 11.5 13.1 14.5 16.0 16.5 17.1 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

8 2.0 4.5 6.5 8.8 11.5 13.1 14.5 19.0 17.7 18.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

9 2.5 4.5 6.5 10.4 11.5 13.1 14.5 17.0 20.0 19.3 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 7.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

10 2.0 4.5 6.5 10.4 11.5 13.1 14.5 17.3 22.0 21.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 7.4 6.5 3.9 2.8 1.0 

11 2.1 4.5 6.5 10.4 11.5 13.1 14.5 17.3 20.0 19.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 7.9 6.5 4.0 3.1 1.0 

12 2.2 4.5 6.5 8.7 11.5 13.1 14.3 17.3 20.0 18.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 3.0 3.0 1.0 

13 2.1 4.5 6.5 8.5 11.5 13.1 14.0 17.3 19.0 17.3 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 3.0 3.0 1.0 

14 2.0 4.5 6.5 7.1 11.5 13.1 14.0 17.3 18.0 17.3 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 3.5 3.0 1.0 

15 1.7 4.5 6.5 7.5 11.5 13.1 14.0 17.0 17.3 17.0 14.5 14.1 13.3 12.5 10.5 8.5 6.5 3.1 1.0 1.0 

16 1.2 4.5 6.5 7.4 11.5 13.1 14.0 17.3 17.0 17.3 14.5 14.1 13.3 12.5 10.4 8.5 6.5 3.0 1.0 1.0 

17 1.1 4.5 6.5 7.1 7.5 7.8 7.1 7.8 7.4 7.3 10.1 10.5 10.4 10.3 10.8 7.1 6.5 3.0 1.0 1.0 

18 1.0 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 1.0 1.0 

19 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.3 3.4 3.5 3.6 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

20 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.3 3.4 3.5 3.6 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Figura 62. Distribuição espacial dos teores de zinco no painel considerado. 

Apesar do menor custo de produção associado ao método de desmonte OBF, a exploração de um 

painel completo, segundo este método providencia um benefício, aproximadamente, 0.9% inferior, em 

relação a um painel totalmente explorado segundo o método BF. Para além deste benefício 

ligeiramente inferior, devido à menor recuperação atual do método OBF, este método origina uma perda 

de 1 200 toneladas de metal, em relação ao método BF (Tabela 24).  

Tabela 24. Benefício total do painel de zinco para cada um dos métodos de desmonte. 

Método de desmonte Benefício total do painel (€) 
Quantidade de metal recuperada 

(toneladas de metal) 

BF 8 669 713 15 469 

OBF 8 594 834 14 269 

Caso se realize uma comparação do benefício gerado por ambos os métodos, em cada bloco, é 

possível constatar que na zona central do painel, representada a vermelho na Figura 63, o método BF 

apresenta um benefício superior ao método OBF, uma vez que estes blocos apresentam teores 

superiores ao teor encontrado no Capítulo 5.5.2. (9.0%). Por sua vez, o método OBF representa uma 

opção mais vantajosa para os blocos de menores teores, representados a verde na mesma figura. 

Estas conclusões sugerem que a combinação dos dois métodos, ao longo de um mesmo painel, poderá 

ser a solução otimal, maximizando o benefício e minimizando a perda de metal. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 - - - - - 2180 2141 2103 2064 2218 2257 2103 2141 2180 - - - - - - 

2 - 1718 1602 1487 1371 1256 1140 1025 1102 1179 1256 1333 1410 1487 1910 1910 1910 1910 - - 

3 - 1718 948 678 563 448 717 448 601 640 -2132 -1978 -1670 -1362 -438 717 948 1910 - - 

4 - 1718 948 601 -977 -1593 -1939 -2362 -2324 -2401 -2132 -1978 -1670 -1362 -592 563 948 1910 - - 

5 - 1718 948 563 -977 -1593 -2055 -2324 -2439 -2555 -2132 -1978 -1670 -1362 -707 525 948 1872 - - 

6 - 1718 948 525 -977 -1593 -2132 -3479 -3209 -3094 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 178 948 1910 - - 

7 - 1718 948 24 -977 -1593 -2132 -2709 -2901 -3132 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 178 948 1910 - - 

8 - 1718 948 63 -977 -1593 -2132 -3864 -3363 -3479 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 178 948 1910 - - 

9 - 1718 948 -553 -977 -1593 -2132 -3094 -4249 -3979 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 563 948 1910 - - 

10 - 1718 948 -553 -977 -1593 -2132 -3209 -5019 -4634 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 601 948 1933 - - 

11 - 1718 948 -553 -977 -1593 -2132 -3209 -4249 -3864 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 409 948 1910 2257 - 

12 - 1718 948 101 -977 -1593 -2055 -3209 -4249 -3479 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 178 948 - - - 

13 - 1718 948 178 -977 -1593 -1939 -3209 -3864 -3209 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 178 948 - - - 

14 - 1718 948 717 -977 -1593 -1939 -3209 -3479 -3209 -2132 -1978 -1670 -1362 -977 178 948 2103 - - 

15 - 1718 948 563 -977 -1593 -1939 -3094 -3209 -3094 -2132 -1978 -1670 -1362 -592 178 948 2257 - - 

16 - 1718 948 601 -977 -1593 -1939 -3209 -3094 -3209 -2132 -1978 -1670 -1362 -553 178 948 - - - 

17 - 1718 948 717 563 448 717 448 601 640 -438 -592 -553 -515 -707 717 948 - - - 

18 - 1718 1602 1487 1371 1256 1140 1025 1102 1179 1256 1333 1410 1487 1564 1641 1718 1795 - - 

19 - - - - - 2180 2141 2103 2064 2218 2257 2103 2141 2180 - - - - - - 

20 - - - - - 2180 2141 2103 2064 2218 2257 2103 2141 2180 - - - - - - 

* No cálculo da diferença de benefício apenas foram considerados os blocos para os quais ambos os métodos apresentaram benefício positivo 

Figura 63. Diferença de benefício entre o método OBF e BF para o painel de zinco (valores negativos 
identificados a vermelho e valores positivos a verde). 

Na Figura 64 encontra-se assim representado o terceiro cenário de exploração em que, para cada 

bloco, foi selecionado o método que maximiza o seu benefício, resultando num esquema de extração 

que combina os dois métodos de desmonte, ao longo do painel. Este esquema gera um benefício total 

de 8 900 098 €, 3.6% superior ao obtido pelo método OBF e possibilita a recuperação de uma maior 

quantidade de metal do painel, cerca de 7.2% superior a um painel totalmente explorado segundo o 

método OBF (Tabela 25).  

É importante notar que, o metal recuperado pelo método BF (zona azul) contém 1 033 toneladas que 

não eram recuperadas pelo método OBF, e que nunca seriam exploradas. Posto isto, este poderá ser 

considerado como um cenário ótimo, para os parâmetros benefício e quantidade de metal recuperável.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1.0 1.5 2.2 2.0 2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 2.5 2.5 2.0 1.2 1.1 1.0 

2 1.1 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.0 4.0 4.0 4.0 2.6 1.2 

3 1.3 4.5 6.5 7.2 7.5 7.8 7.1 7.8 7.4 7.3 14.5 14.1 13.3 12.5 10.1 7.1 6.5 4.0 2.7 1.5 

4 1.1 4.5 6.5 7.4 11.5 13.1 14.0 15.1 15.0 15.2 14.5 14.1 13.3 12.5 10.5 7.5 6.5 4.0 2.8 2.0 

5 1.2 4.5 6.5 7.5 11.5 13.1 14.3 15.0 15.3 15.6 14.5 14.1 13.3 12.5 10.8 7.6 6.5 4.1 2.9 1.3 

6 2.0 4.5 6.5 7.6 11.5 13.1 14.5 18.0 17.3 17.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

7 2.1 4.5 6.5 8.9 11.5 13.1 14.5 16.0 16.5 17.1 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

8 2.0 4.5 6.5 8.8 11.5 13.1 14.5 19.0 17.7 18.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

9 2.5 4.5 6.5 10.4 11.5 13.1 14.5 17.0 20.0 19.3 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 7.5 6.5 4.0 3.0 1.0 

10 2.0 4.5 6.5 10.4 11.5 13.1 14.5 17.3 22.0 21.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 7.4 6.5 3.9 2.8 1.0 

11 2.1 4.5 6.5 10.4 11.5 13.1 14.5 17.3 20.0 19.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 7.9 6.5 4.0 3.1 1.0 

12 2.2 4.5 6.5 8.7 11.5 13.1 14.3 17.3 20.0 18.0 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 3.0 3.0 1.0 

13 2.1 4.5 6.5 8.5 11.5 13.1 14.0 17.3 19.0 17.3 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 3.0 3.0 1.0 

14 2.0 4.5 6.5 7.1 11.5 13.1 14.0 17.3 18.0 17.3 14.5 14.1 13.3 12.5 11.5 8.5 6.5 3.5 3.0 1.0 

15 1.7 4.5 6.5 7.5 11.5 13.1 14.0 17.0 17.3 17.0 14.5 14.1 13.3 12.5 10.5 8.5 6.5 3.1 1.0 1.0 

16 1.2 4.5 6.5 7.4 11.5 13.1 14.0 17.3 17.0 17.3 14.5 14.1 13.3 12.5 10.4 8.5 6.5 3.0 1.0 1.0 

17 1.1 4.5 6.5 7.1 7.5 7.8 7.1 7.8 7.4 7.3 10.1 10.5 10.4 10.3 10.8 7.1 6.5 3.0 1.0 1.0 

18 1.0 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 1.0 1.0 

19 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.3 3.4 3.5 3.6 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

20 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.3 3.4 3.5 3.6 3.2 3.1 3.5 3.4 3.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Figura 64. Distribuição espacial dos teores do painel de zinco, com as áreas selecionadas para cada método de 
exploração (Laranja – OBF / Azul – BF). 

Tabela 25. Benefício total obtido e quantidade de metal recuperada para um painel de zinco explorado por uma 
combinação dos métodos OBF e BF. 

Benefício total do painel (€) 
Quantidade de metal recuperada 

(toneladas de metal) 

8 900 098 15 302 
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Consideremos agora um painel de minério de cobre, com a distribuição de teores representada na 

Figura 65. Mantendo os mesmos pressupostos da análise do painel de zinco, procedeu-se ao cálculo 

do benefício para cada um dos blocos do painel. Posteriormente, foi determinado o benefício total do 

painel, caso seja totalmente explorado segundo o método BF e caso seja totalmente explorado segundo 

o método OBF. Mais uma vez, o benefício total foi calculado através da soma do benefício individual 

de todos os blocos economicamente viáveis.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 6.5 5.9 3.2 2.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 

2 7.6 9.2 5.5 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 

3 7.7 7.0 2.4 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 1.0 1.5 1.1 1.0 

4 6.3 4.9 2.5 1.9 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4 0.5 0.7 0.8 0.4 1.2 1.8 

5 6.0 5.0 2.7 2.8 1.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.9 1.3 0.6 0.6 0.9 1.5 1.3 1.1 

6 10.1 3.9 3.5 1.5 1.5 1.6 0.6 0.5 0.9 1.6 1.9 2.4 1.1 0.7 0.5 1.1 1.4 1.8 3.9 2.2 

7 6.3 6.1 5.3 3.9 4.4 2.6 1.8 0.8 1.3 1.0 2.8 1.7 3.3 3.8 2.2 2.6 2.8 2.5 4.3 3.8 

8 11.1 8.6 4.0 6.5 7.3 6.0 5.4 3.6 2.4 1.6 2.3 4.3 5.8 6.2 8.2 6.8 4.4 4.6 3.9 2.4 

9 5.3 4.3 7.4 7.4 6.5 5.5 9.6 5.3 4.0 3.5 4.9 5.8 5.3 6.3 8.4 11.5 4.4 3.8 1.9 1.9 

10 3.6 5.9 5.4 7.6 5.3 2.7 3.5 3.4 3.0 3.4 3.5 5.5 1.9 5.0 8.1 7.7 6.1 2.6 4.1 4.3 

11 6.7 4.8 4.6 3.3 3.2 2.4 2.1 2.8 3.8 4.6 4.4 3.5 5.0 6.3 6.5 7.3 9.5 6.2 3.5 4.0 

12 8.3 4.4 3.5 2.5 2.9 3.8 3.4 6.3 5.7 3.7 3.8 4.2 3.2 4.0 5.0 8.0 7.8 6.3 3.9 4.0 

13 13.6 10.3 3.6 3.4 3.1 6.8 5.1 3.3 3.5 3.3 2.7 3.8 1.6 1.2 2.6 2.9 5.1 5.3 1.7 1.1 

14 12.2 5.9 6.2 6.5 5.5 4.2 5.9 3.0 3.0 4.0 6.0 4.8 3.6 3.8 3.4 1.0 2.1 2.2 1.1 2.1 

15 12.6 14.6 12.9 11.6 8.9 7.8 5.4 3.5 3.0 4.3 2.8 3.1 2.4 3.0 1.3 0.7 0.9 1.3 0.9 0.8 

16 16.7 13.4 14.7 15.9 11.5 12.5 6.3 5.2 3.2 1.5 3.3 2.5 1.4 0.7 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 

17 16.4 16.2 18.7 18.5 16.8 11.5 8.1 8.8 6.4 2.3 2.8 2.1 0.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 

18 16.6 18.1 17.4 16.6 12.1 10.4 5.9 5.5 3.4 1.1 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

19 15.7 12.4 12.5 12.3 12.3 6.5 4.9 3.8 1.9 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 

20 11.5 12.1 11.8 10.3 8.8 4.8 2.4 3.7 3.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

Figura 65. Distribuição espacial dos teores de cobre no painel considerado. 

Na análise deste painel é possível encontrar uma tendência em tudo semelhante à anterior. Novamente 

o método OBF gera um benefício total 12.4% inferior em relação ao método BF. Estas observações 

estão de acordo com os resultados obtidos no Capítulo 5.5.2., uma vez que este painel apresenta um 

número considerável de blocos com teor superior a 1.4%, teor a partir do qual o método BF representa 

uma opção mais vantajosa. 

Apesar de, atualmente, o método BF ter vindo a ser substituído pelo método OBF, este exemplo permite 

demonstrar que, com as atuais recuperações, a utilização do método OBF em painéis com teores 

ligeiramente mais elevados, poderá provocar, não só uma diminuição do benefício obtido, como 

também da quantidade de metal recuperada, tal como demonstrado pelos valores da Tabela 26. 

Tabela 26. Benefício total do painel de cobre para cada um dos métodos de desmonte. 

Método de desmonte Benefício total do painel (€) 
Quantidade de metal recuperada 

(toneladas de metal) 

BF 16 118 153 5 789 

OBF 14 121 504 4 967 

No entanto é de salientar que o método OBF continua a representar uma opção mais viável, para os 

blocos com teores inferiores (blocos com a coloração verde na Figura 66), uma vez que permite obter 

um benefício superior. Em suma, o método BF apresenta-se novamente como uma melhor opção para 

os blocos com teores mais elevados, enquanto o método OBF representa uma opção mais vantajosa 

para os blocos com teores inferiores. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 -9428 -8389 -3360 -1218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 -11509 -14490 -7648 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 -11705 -10423 -1729 -1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 -9 665 875 

4 -8990 -6439 -1956 -851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 -722 

5 -8586 -6647 -2336 -2469 -810 0 0 0 0 0 0 0 1002 354 0 0 945 -159 322 724 

6 -16069 -4619 -3840 -171 -60 -375 0 0 982 -332 -833 -1744 612 0 0 668 62 -713 -4611 -1353 

7 -8995 -8737 -7179 -4565 -5438 -2245 -608 0 211 811 -2592 -453 -3524 -4401 -1500 -2218 -2505 -1984 -5323 -4426 

8 -18031 -13349 -4829 -9416 -10866 -8543 -7409 -4043 -1693 -219 -1517 -5240 -8173 -8904 -12691 -9906 -5601 -5879 -4492 -1755 

9 -7104 -5287 -11174 -11074 -9429 -7483 -15146 -7105 -4688 -3847 -6415 -8095 -7140 -9144 -12905 -18782 -5605 -4363 -804 -918 

10 -4064 -8283 -7410 -11478 -7128 -2281 -3852 -3724 -2818 -3607 -3812 -7591 -762 -6648 -12368 -11755 -8768 -2172 -4921 -5351 

11 -9831 -6171 -5894 -3477 -3346 -1773 -1234 -2616 -4319 -5805 -5465 -3848 -6650 -8999 -9380 -10859 -15011 -8847 -3871 -4733 

12 -12875 -5593 -3811 -1923 -2753 -4374 -3617 -9083 -7954 -4195 -4469 -5132 -3237 -4719 -6671 -12191 -11780 -9085 -4588 -4717 

13 -22633 -16544 -4014 -3643 -3028 -9966 -6825 -3467 -3828 -3477 -2318 -4401 -306 478 -2102 -2777 -6845 -7121 -538 624 

14 -20109 -8340 -8941 -9418 -7610 -5116 -8394 -2927 -2888 -4810 -8409 -6352 -3939 -4437 -3711 888 -1154 -1370 577 -1261 

15 -20904 -24610 -21401 -18984 -13903 -11876 -7357 -3838 -2817 -5338 -2567 -3046 -1748 -2962 319 0 986 236 1091 1213 

16 -28405 -22367 -24760 -26906 -18694 -20685 -9009 -6966 -3214 -141 -3454 -1883 101 0 0 0 0 0 0 0 

17 -27823 -27607 -32197 -31771 -28632 -18805 -12339 -13798 -9259 -1630 -2545 -1305 963 0 0 0 0 0 0 0 

18 -28243 -31155 -29801 -28268 -19888 -16786 -8295 -7561 -3678 690 1202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 -26549 -20397 -20634 -20226 -20246 -9514 -6399 -4391 -788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 -18680 -19885 -19260 -16558 -13683 -6234 -1849 -4224 -3809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 * No cálculo da diferença de benefício apenas foram considerados os blocos para os quais ambos os métodos apresentaram benefício positivo 

Figura 66. Diferença de benefício entre o método OBF e BF para o painel de cobre (valores negativos 
identificados a vermelho e a verde os valores positivos). 

Assim, é possível novamente obter o esquema de extração que maximiza o benefício obtido para o 

painel em causa, através da combinação dos dois métodos de desmonte, sendo este representado na 

Figura 67. Com este esquema de extração é possível obter um benefício total, cerca de 14.3% superior 

ao obtido com o método OBF. Para além disso, permite a recuperação de mais 828 toneladas de metal, 

do que num painel totalmente explorada segundo o método OBF (Tabela 27).  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 6.5 5.9 3.2 2.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 

2 7.6 9.2 5.5 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 

3 7.7 7.0 2.4 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 1.0 1.5 1.1 1.0 

4 6.3 4.9 2.5 1.9 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.7 0.4 0.5 0.7 0.8 0.4 1.2 1.8 

5 6.0 5.0 2.7 2.8 1.9 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.9 1.3 0.6 0.6 0.9 1.5 1.3 1.1 

6 10.1 3.9 3.5 1.5 1.5 1.6 0.6 0.5 0.9 1.6 1.9 2.4 1.1 0.7 0.5 1.1 1.4 1.8 3.9 2.2 

7 6.3 6.1 5.3 3.9 4.4 2.6 1.8 0.8 1.3 1.0 2.8 1.7 3.3 3.8 2.2 2.6 2.8 2.5 4.3 3.8 

8 11.1 8.6 4.0 6.5 7.3 6.0 5.4 3.6 2.4 1.6 2.3 4.3 5.8 6.2 8.2 6.8 4.4 4.6 3.9 2.4 

9 5.3 4.3 7.4 7.4 6.5 5.5 9.6 5.3 4.0 3.5 4.9 5.8 5.3 6.3 8.4 11.5 4.4 3.8 1.9 1.9 

10 3.6 5.9 5.4 7.6 5.3 2.7 3.5 3.4 3.0 3.4 3.5 5.5 1.9 5.0 8.1 7.7 6.1 2.6 4.1 4.3 

11 6.7 4.8 4.6 3.3 3.2 2.4 2.1 2.8 3.8 4.6 4.4 3.5 5.0 6.3 6.5 7.3 9.5 6.2 3.5 4.0 

12 8.3 4.4 3.5 2.5 2.9 3.8 3.4 6.3 5.7 3.7 3.8 4.2 3.2 4.0 5.0 8.0 7.8 6.3 3.9 4.0 

13 13.6 10.3 3.6 3.4 3.1 6.8 5.1 3.3 3.5 3.3 2.7 3.8 1.6 1.2 2.6 2.9 5.1 5.3 1.7 1.1 

14 12.2 5.9 6.2 6.5 5.5 4.2 5.9 3.0 3.0 4.0 6.0 4.8 3.6 3.8 3.4 1.0 2.1 2.2 1.1 2.1 

15 12.6 14.6 12.9 11.6 8.9 7.8 5.4 3.5 3.0 4.3 2.8 3.1 2.4 3.0 1.3 0.7 0.9 1.3 0.9 0.8 

16 16.7 13.4 14.7 15.9 11.5 12.5 6.3 5.2 3.2 1.5 3.3 2.5 1.4 0.7 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 

17 16.4 16.2 18.7 18.5 16.8 11.5 8.1 8.8 6.4 2.3 2.8 2.1 0.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 

18 16.6 18.1 17.4 16.6 12.1 10.4 5.9 5.5 3.4 1.1 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

19 15.7 12.4 12.5 12.3 12.3 6.5 4.9 3.8 1.9 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 

20 11.5 12.1 11.8 10.3 8.8 4.8 2.4 3.7 3.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

Figura 67. Distribuição espacial dos teores do painel de cobre, com as áreas selecionadas para cada método de 
exploração (Laranja – OBF / Azul – BF). 

Tabela 27. Benefício total obtido e quantidade de metal recuperada para um painel de cobre explorado por uma 
combinação dos métodos OBF e BF 

Benefício total do painel (€) 
Quantidade de metal recuperada 

(toneladas de metal) 

16 142 649 5 795 

É importante referir que, apesar das vantagens apresentadas pelo método BF, ao longo desta análise, 

há que ter em consideração que este método requer um maior tempo de preparação, do que o método 

OBF, uma vez que requer o alargamento do acesso superior, o que já é considerado no custo de 
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exploração. Associado a este tipo de analise, poderia ser útil realizar uma calendarização das 

operações, de modo a avaliar a evolução da produção, com o tempo, e quantificar os tempos de 

preparação necessários. 

Ainda assim, esta simulação simples permite concluir que, com as atuais recuperações destes métodos 

de exploração, a combinação dos dois métodos, na extração de um painel, poderá fornecer mais 

vantagens do que a utilização de apenas um método. A aplicação do método BF nas zonas de elevados 

teores e do método OBF nas zonas de baixos teores, fornece um esquema de extração otimal, quer ao 

nível de benefício, quer ao nível do metal recuperado. 

5.5.4. Consequências da diluição de enchimento 

Um outro parâmetro que pode prejudicar o benefício de um dado minério é a diluição de enchimento. 

O fenómeno de diluição pode, não só reduzir o teor do minério, uma vez que implica a incorporação de 

material de teor reduzido ou nulo, como também implicar a incorporação de material exterior ao bloco, 

aumentando a quantidade movimentada.  

A avaliação deste parâmetro depende da sua definição. No contexto desta análise a diluição será 

considerada como uma percentagem em relação à totalidade do material extraído. O aumento da 

percentagem de diluição, implica maior quantidade de material incorporado, o que por sua vez implica 

um custo superior de extração, para a mesma quantidade de minério. Numa primeira análise será 

avaliado o efeito da incorporação deste material no teor global do material extraído. Para tal, revela-se 

necessário determinar o teor diluído, para os diferentes cenários de diluição.  

Consideremos um minério de cobre com um teor neste elemento inicial de 2% e um minério de zinco 

com teor inicial de 9%. Para o cálculo dos teores diluídos foi considerada a Equação 20 e os seguintes 

valores de diluição: 1, 2, 3, 4 e 5%. Através da análise do gráfico da Figura 68, é possível concluir que 

a diluição máxima considerada de 5% pode implicar um decréscimo do teor de cobre de cerca de 0.1% 

e de 0.43% no teor de zinco. 

 

Figura 68. Variação do teor de cobre e de zinco com o aumento da diluição de enchimento. 

Avaliando agora individualmente cada um dos tipos de minério e, considerando os três métodos de 

desmonte (OBF, UHF e BF), é possível observar as consequências do fenómeno diluição, no benefício 
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associado ao material extraído. Esta análise recorreu à Equação 22, para o cálculo do benefício, tendo 

utilizado os mesmos valores de recuperação, custos de produção e NSR, apresentados nos capítulos 

anteriores. Em adição a estas informações, para o método UHF foi considerada uma recuperação 

média de 82.6% e um custo de produção de 15 €/ton. 

Para um minério de cobre (Figura 69), num desmonte explorado segundo o método OBF, a 

incorporação de 5% de material de enchimento, pode provocar um decrescimento do seu benefício em, 

aproximadamente 2.5%. Caso o mesmo minério, seja explorado segundo o método BF, este 

decrescimento pode chegar aos 3.2%. Por último, caso o mesmo minério seja explorado segundo o 

método UHF, o decréscimo é inferior, aproximadamente 1.9%, devido aos menores custos associados 

a este método de desmonte. 

 

Figura 69. Efeito do aumento da diluição de enchimento, por método de desmonte, para um minério de cobre. 

Para um minério de zinco (Figura 70), a incorporação de 5% de material de enchimento, numa 

escavação, do método OBF, pode provocar um decréscimo do benefício a este associado em cerca de 

1.9%. Enquanto que num desmonte do método BF, a incorporação deste material pode gerar um 

decréscimo de benefício em, aproximadamente, 2.6%, sendo o seu benefício final inferior ao do método 

OBF. Neste caso, o método de desmonte UHF não foi analisado, uma vez que não foi calculada a sua 

recuperação média para este tipo de minério. 

 

Figura 70. Efeito do aumento da diluição de enchimento, por método de desmonte, para um minério de zinco. 
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Apesar de muito simplificada, análises semelhantes a esta são muitas vezes realizadas para determinar 

o dano causado pela diluição de enchimento, sendo importante para determinar o valor máximo 

admissível deste parâmetro. No entanto, é de salientar que, a incorporação desta quantidade de 

enchimento pode trazer ainda consequências ao nível da recuperação da lavaria. A redução do teor de 

entrada, poderá causar uma redução da recuperação da lavaria. No contexto desta análise, este 

parâmetro foi considerado contante, de modo a simplificar os cálculos. Uma análise mais complexa 

envolveria a definição da recuperação da lavaria, em função da quantidade de material de enchimento 

incorporado, o que não foi realizado no contexto deste trabalho.  

As análises concretizadas ao longo deste capítulo servem, não só para demonstrar a influência dos 

parâmetros diluição e recuperação, no benefício originado por cada tipo de minério e método de 

desmonte, mas também para ressalvar a importância de não considerar estes parâmetros constantes. 

A variabilidade destes parâmetros, quer ao longo do tempo, quer para os diferentes tipos de desmonte 

e minério, pode influenciar a própria viabilidade das operações, sendo a sua quantificação de extrema 

importância. 
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6. Conclusão 

Ao longo deste capítulo serão resumidas as principais conclusões alcançadas, através das análises 

descritas nos capítulos anteriores. Tendo em conta que o principal objetivo deste estudo foi a 

determinação da recuperação e diluição dos vários métodos de desmonte, utilizados na Mina de Neves-

Corvo., a primeira parte deste capítulo irá incidir nas conclusões referentes a estes dois parâmetros. 

Na segunda parte deste capítulo serão deixadas algumas sugestões, que visam a otimização dos 

parâmetros determinados, bem como algumas indicações de possíveis trabalhos futuros que se 

consideram relevantes no contexto deste tema.  

6.1. Conclusões 

Relativamente ao parâmetro recuperação é possível concluir que este assume diferentes valores 

consoante o método de desmonte, sendo o método Bench and Fill (BF) o que apresenta uma 

recuperação mais elevada, assumindo esta um valor de, aproximadamente, 88%. Os métodos de 

desmonte Optimized Bench and Fill (OBF) e Up-Hole and Fill (UHF) são caracterizados por 

recuperações de, aproximadamente, 82% e 81%, respetivamente. No entanto, é importante referir que, 

todos os valores de recuperação determinados se encontram abaixo dos valores planeados.  

É ainda de salientar que, a introdução da variável tipo de minério, teve uma influência considerável no 

parâmetro recuperação. A recuperação do método Optimized Bench and Fill (OBF) foi a que sofreu 

mais alterações com a introdução desta variável, tendo sido geradas variações de quase 10%, em 

relação ao valor médio do método de desmonte. Um dos tipos de minério que mais influenciou os 

resultados foi o classificado como FC. Este tipo de minério introduziu uma variabilidade considerável, 

aumentando por isso o intervalo de recuperações possíveis, para os desmontes realizados, neste tipo 

de terreno.  

Para as recuperações determinadas, por método de desmonte e tipo de minério, os desmontes 

primários obtiveram menores valores, quando comparados com os desmontes secundários. Ainda 

assim, a maior recuperação dos desmontes secundários, apenas é verificada em alguns tipos de 

minério. 

Ainda relacionado com a determinação do parâmetro recuperação, foi também realizada uma análise 

qualitativa deste parâmetro. A análise e interpretação do volume de subescavação (underbreak) de 

cada desmonte, permitiu identificar os locais de acumulação preferencial de minério. É possível concluir 

que, o material não recuperado se acumula preferencialmente nas zonas inferiores das escavações, 

em todos os tipos de desmonte. Uma das medidas utilizadas atualmente para reduzir esta porção de 

material é a realização de furos de apoio entre fiadas, ainda que, para quantificar o seu efeito, fosse 

necessário um maior número de exemplos e, consequentemente, uma análise mais pormenorizada.  

Constatou-se que, por vezes, devido à indisponibilidade de equipamentos, problemas de instabilidade, 

entre outros, os métodos de desmonte sofrem algumas alterações, originando as designadas variantes 

dos métodos de desmonte clássicos. Foram calculadas as recuperações destas variantes, tendo sido 

possível verificar que algumas apresentam recuperações superiores à versão original. No entanto, o 



74 
 

reduzido número de exemplos analisados, poderá não ser suficiente para declarar estas variantes como 

mais benéficas, em relação ao método de desmonte original. Contudo, o estudo destes exemplos 

poderá fornecer dados importantes, para a otimização dos métodos de desmonte clássicos.  

Avaliando a percentagem média de sobre escavação (overbreak) foi possível observar que o método 

de desmonte que apresenta um valor mais elevado é o Up-Hole and Fill (UHF), sendo este valor, 

aproximadamente, 16%, em relação ao volume total extraído.  

A determinação deste parâmetro permitiu encontrar uma relação entre a sobre escavação e a 

recuperação, por método de desmonte e tipo de minério, para o método OBF. Para este método foi 

possível estabelecer uma relação linear crescente, entre os dois parâmetros, com um coeficiente de 

determinação de R2 = 0.9998. Esta relação manteve-se, quer para os desmontes primários, quer para 

os desmontes secundários. 

Foi possível converter a percentagem de overbreak numa medida métrica, em cm, com recurso aos 

volumes determinados e às respetivas áreas superficiais dos desmontes analisados. Foram alcançados 

os valores médios de 47 cm, 61 cm e 45 cm, para os métodos Optimized Bench and Fill (OBF), Up-

Hole and Fill (UHF) e Bench and Fill (BF), respetivamente. 

Por último, a determinação da diluição de enchimento, por método de desmonte, permitiu concluir que 

todos os valores médios obtidos se encontram abaixo dos valores planeados, o que indica a existência 

de um bom controlo deste parâmetro. Procedeu-se também à conversão dos valores percentuais deste 

parâmetro, numa medida métrica, em cm, tendo obtido os valores médios de 65 cm para os hasteais e 

52 cm para o piso, de um dado desmonte. 

Através da organização temporal dos dados, relativos ao método de desmonte Optimized Bench and 

Fill (OBF), conclui-se que os três parâmetros analisados têm apresentado uma tendência ligeiramente 

crescente nos últimos anos. Desta análise é possível retirar a conclusão de que o aumento da sobre 

escavação, verificado nos últimos anos, poderá ser responsável pelo aumento de recuperação 

observado, o que implica também um aumento da diluição de enchimento. 

No que se refere à análise económica da recuperação e diluição, é fácil constatar que o aumento da 

recuperação, gera um aumento do benefício associado ao material extraído, enquanto um aumento da 

diluição gera um decréscimo do mesmo.  

Apesar do aumento do benefício proporcionado pelo aumento da recuperação, é de salientar que os 

custos de exploração foram mantidos constantes em toda a análise, não tendo, por isso, em conta os 

custos extra associados ao esforço necessário, para proporcionar o referido aumento da recuperação. 

Considerando a recuperação constante, é possível estabelecer uma relação do tipo ax + b, para cada 

método de desmonte, entre o benefício e o teor do minério. A intersecção das retas associadas a estas 

expressões permite determinar o teor para o qual, um dado método de desmonte, passa a representar 

uma opção mais vantajosa, em comparação com outro. Comparando os métodos de desmonte 

Optimized Bench and Fill (OBF) e Bench and Fill (BF), conclui-se que para teores superiores a 2.1% 

de cobre, ou 10.7% de zinco, o segundo método apresenta um benefício superior apesar dos custos 

de exploração superiores. Mais uma vez se salienta que a análise realizada, não tem em conta as 
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diferenças entre os tempos de preparação ou os equipamentos necessários para cada método de 

desmonte. Foi ainda possível concluir que um raciocínio semelhante pode ser realizado para um painel 

completo, permitindo escolher para cada bloco, o método que maximiza o seu benefício. É possível 

afirmar que, a combinação dos dois métodos de desmonte num painel, onde o método OBF é utilizado 

para os baixos teores e o método BF é utilizado para os altos teores possibilita, não só maximizar o 

benefício total obtido, como também a quantidade de metal recuperada. 

Com base no trabalho apresentado neste documento, é possível concluir que o parâmetro recuperação 

não é constante, dependendo não apenas do método de desmonte, como também do tipo de minério 

da escavação. Para além disso, este parâmetro varia também com o tempo, sendo de referir que, à 

medida que aumenta o grau de otimização das operações, este tem tendência a aumentar também. As 

relações encontradas podem ser utilizadas para estabelecer um equilíbrio entre os parâmetros 

recuperação e sobre escavação e, consequentemente, diluição. Por último, salienta-se a importância 

deste parâmetro na avaliação da viabilidade de um método de desmonte. Este parâmetro permite a 

comparação de diferentes cenários de extração e, consequentemente, a determinação do cenário que 

maximiza o benefício obtido. 

6.2. Sugestões de melhoria e trabalhos futuros 

Caracterizar um método de desmonte quanto à sua recuperação, diluição e percentagem de overbreak, 

permite, de certa forma avaliar o seu desempenho global. Assim a determinação destes parâmetros 

permite também identificar possíveis melhorias, que possam ser levadas a acabo. Posto isto, 

considerou-se relevante deixar registradas algumas sugestões que visam a melhoria e a otimização 

dos métodos de extração. Pretende-se ainda sugerir alguns trabalhos futuros, que visam esclarecer 

algumas hipóteses encontradas ao longo da fase de recolha de dados.   

Relativamente à fase de planeamento, considera-se relevante salientar a importância de definir 

dimensões standard para os desmontes ascendentes, uma vez que a variação da sua altura, por 

exemplo, torna difícil o controlo da sobre escavação do teto. Para além disso, a utilização do mesmo 

método de desmonte ao longo de toda a bancada, além de possibilitar uma melhor previsão do seu 

comportamento, facilita a sua categorização numa fase posterior. Como última sugestão, ressalva-se 

a importância da revisão do método de desmonte mais adequado, com base no teor do minério a 

explorar, tal como realizado nos Capítulo 5.5.2 e 5.5.3.. Caso não seja possível aumentar as atuais 

recuperações, poderá ser importante considerar a utilização de métodos de exploração mais 

conservativos, mas com maiores recuperações, como o método Bench and Fill, para minérios com 

teores mais elevados, de modo a tirar mais partido dessas porções do jazigo. 

Após a análise de alguns diagramas de furação, e tendo em conta as várias referencias bibliográficas 

consultadas, que apontam a operação de furação, como sendo uma das causas mais comuns da sobre 

escavação, deixam-se aqui algumas medidas que podem possibilitar a otimização desta operação. A 

medição dos desvios de furação é apontada como a medida mais direta de minimização dos efeitos 

desta problemática. Estas medições permitem, não só prever a sobre escavação do desmonte, como 

também identificar possíveis furos obstruídos, o que, por sua vez, permite a realização de medidas de 
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minimização. Com esta informação, é possível ajustar os diagramas de carregamento, de modo a 

impedir possíveis perdas de minério, sobre escavação de enchimento, danificação do maciço 

circundante, entre outros problemas. Para além das medições dos desvios de furação, a introdução de 

maior número de furos nos diagramas de furação, dos desmontes com alturas acima de 10 metros, 

poderá permitir uma melhor delimitação dos hasteais e um melhor controlo do desmonte. Apesar de 

poder introduzir várias vantagens, esta medida requer a realização de uma análise económica dos seus 

prós e contras. Há que averiguar se os custos extra associados à realização de novos furos, compensa 

os possíveis benefícios, ao nível de recuperação e diluição, obtidos, podendo para tal ser realizada 

uma análise semelhante à concretizada no Capítulo 5.5.1. Por último, resta salientar a importância do 

cumprimento dos diagramas de furação por parte dos operadores, uma vez que, assumindo que estes 

foram construídos com base no layout atualizado, para um dado desmonte, representam a melhor 

aproximação do resultado pretendido para o mesmo. 

Relativamente à problemática da diluição de enchimento, deixam-se aqui registadas as seguintes 

sugestões. Numa fase anterior à escavação de uma bancada secundária, revela-se de extrema 

importância avaliar as características do paste fill dos desmontes adjacentes, de modo a preparar todas 

as restantes operações, de modo a prevenir a incorporação deste material. Por outro lado, o controlo 

da própria operação de remoção também é essencial. A sensibilização dos operadores dos 

equipamentos controlados remotamente, para esta problemática, poderá ser a chave para controlar a 

diluição de piso. Por último, a não remoção de material de enchimento proveniente de quedas dos 

hasteais, poderá ser outra medida de diminuição da diluição de enchimento. 

A avaliação do desempenho de cada desmonte é uma excelente forma de identificar novas 

oportunidades de melhoria, possibilitando uma aprendizagem continua com os problemas e 

dificuldades encontrados em cada desmonte. Assim revela-se essencial a construção de um 

documento, onde constem todas as informações relativas a cada bancada, fornecidas por todos os 

departamentos (mecânica das rochas, planeamento, geologia, produção, enchimento, etc.). De modo 

a avaliar quantitativamente este desempenho, a construção de uma escala de avaliação é fundamental, 

sendo para tal necessário definir os parâmetros, com base nos quais se pretende avaliar um desmonte. 

Revela-se necessário priorizar a segurança dos trabalhadores, a estabilidade do maciço e o conteúdo 

em metal, em relação, por exemplo, à quantidade de material extraído, sendo por isso necessário 

atribuir peso distintos a cada um dos parâmetros considerados.  

Relativamente às sugestões para trabalhos futuros, salienta-se, em primeiro lugar a importância da 

continuidade do presente trabalho, de modo a proporcionar uma quantificação continua destes 

parâmetros (recuperação, overbreak e diluição). Poderá ainda ser relevante alargar a determinação 

destes valores para os restantes métodos de desmonte. A construção de uma base de dados sólida 

destes parâmetros poderá permitir, não só aumentar o grau de confiança dos valores determinados, 

como também avaliar, com maior precisão a evolução temporal dos mesmos, permitindo caracterizar 

também a evolução da qualidade das operações mineiras. 

Poderá também ser relevante aprofundar as análises económicas levadas a cabo. De modo a melhor 

compreender o efeito do aumento da recuperação, há que considerar, como referido anteriormente, os 
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custos adicionais operacionais necessários para esse aumento, bem como as suas consequências na 

escala temporal de produção. Relativamente à interpretação do efeito negativo da diluição de 

enchimento, seria interessante realizar uma análise das consequências deste parâmetro, ao nível da 

recuperação da lavaria. 

Infelizmente devido ao tempo limitado do período de estágio, durante o qual foram recolhidos os dados 

para este trabalho, não foi possível acompanhar as operações de furação, carregamento e remoção. 

No entanto, o acompanhamento destas operações poderá fornecer informações sobre o seu 

funcionamento, bem como sobre possíveis praticas que prejudiquem ou beneficiem a recuperação de 

um dado desmonte.   

No contexto destas análises, existem outras variáveis que podem ser analisadas, tais como a carga 

especifica por disparo e a qualidade do terreno. Poderá ainda ser relevante averiguar a influência da 

qualidade do enchimento dos desmontes primários, no desempenho dos desmontes secundários, 

sobretudo no que diz respeito ao efeito tightfill. A consideração da influência dos desmontes adjacentes, 

na recuperação de um dado desmonte, poderá fornecer informações extremamente relevantes. 

Tal como foi referido no estado de arte deste documento, foi encontrada por alguns autores uma relação 

entre as percentagens de overbreak e underbreak, a quantidade de explosivos e o valor de Q’, relação 

essa que poderá ser relevante estudar, de modo a compreender o efeito destes parâmetros na 

recuperação de um desmonte. Relembra-se ainda que a análise realizada não tem em conta as 

diferenças existentes entre as várias áreas de exploração. Apesar de todos os jazigos pertencerem ao 

mesmo complexo são observáveis diferenças ao nível da qualidade do maciço, pelo que a consideração 

desta variável poderá aprimorar a análise realizada, tornando-a mais rigorosa e, claro está, mais 

realista.   
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Anexos 

Anexo A – Sequência de exploração 

 

Figura 71. Sequência de desmonte do método Optimized Bench and Fill da mina Neves Corvo. 
(https://www.lundinmining.com/site/assets/files/3643/neves-corvo-technical-report.pdf) 
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Anexo B – Recolha de dados 

Tabela 28. Totalidade de dados recolhidos para cada desmonte 

Nº 
Nome do 
desmonte 

Tipo de desmonte  Minério 
Volume planeado 

(m3) 
Volume não recuperado 

(underbreak) (m3) 
Volume de sobre escavação 

(overbreak) (m3) 
Volume 

recuperado (m3) 
Data 
início 

Data 
Fim 

1 LS380B053 UHF P FC 8000.00 2541.458 348.489 5458.543 jun/17 set/17 

2 LS395B055 UHF S FC 3972.23 1310.277 141.620 2661.956 ago/17 out/17 

3 LS395B056 OBF P MZ 6404.77 1705.747 488.039 4699.026 out/14 nov/14 

4 LS395B058 OBF P MZ 11225.69 2320.435 725.983 8905.259 nov/14 jan/15 

5 LS395B059 OBF S MZ 11727.21 1927.459 331.937 9799.75 jan/16 mar/16 

6 LS395B059 OBF S FC 4665.01 1239.461 223.37 3425.551 abr/16 mai/16 

7 LS395B060 OBF P MZ 10688.77 1691.054 976.192 8997.715 fev/15 jul/15 

8 LS395B060 OBF P FC 5391.24 1174.336 101.148 4216.906 ago/15 out/15 

9 LS395B061 OBF S MZ 11224.96 1820.923 803.648 9404.036 set/16 out/16 

10 LS395B061 OBF S FC 4940.87 1462.244 135.162 3478.626 mar/17 abr/17 

11 LS395B062 OBF P MZ 13173.54 2501.542 1048.293 10672.001 jan/15 mar/15 

12 LS395B063 OBF S MZ 13011.37 1663.926 720.105 11347.448 mar/16 jun/16 

13 LS395B063 OBF S FC 1508.71 428.578 21.047 1080.132 jul/16 jul/16 

14 LS395B064 OBF P MZ 9977.57 1208.47 578.035 8769.1 jan/15 jun/15 

15 LS395B064 OBF P FC 4526.29 1632.742 69.904 2893.547 jul/15 jul/15 

16 LS395B064 OBF P FC 5175.69 684.845 147.601 4490.843 out/15 dez/15 

17 LS395B065 OBF S MZ 6656.38 1167.509 294.024 5488.869 ago/16 set/16 

18 LS395B065 OBF S FC 5183.03 1407.244 99.763 3775.784 out/16 nov/16 

19 LS395B066 OBF P MZ 4332.52 791.882 218.222 3540.641 mar/15 abr/15 

20 LS395B066 OBF P FC 6368.42 1683.838 125.776 4684.584 abr/15 jun/15 

21 LS585A300 UHF P FC 9667.20 1569.130 1198.797 8098.072 jan/18 mar/18 

22 LS515B103 OBF P MZ 7322.91 1506.846 290.307 5816.067 mar/18 abr/18 

23 LS515B105 OBF P MZ 6671.40 1139.625 615.726 5531.774 set/18 out/18 

24 LS515B107 OBF S MZ 7574.95 840.836 1023.359 6734.113 mai/18 jul/18 

25 LS515B108 OBF P MZ 7567.76 1532.02 241.678 6035.742 jul/17 jul/17 

26 LS515B109 OBF S MZ 5804.52 828.448 1429.56 4976.072 jan/19 fev/19 

27 LS515B110 OBF P MZ 6934.91 1950.988 257.379 4983.917 set/17 out/17 

28 LS515B111 OBF S MZ 7261.17 1429.084 1303.857 5832.087 ago/18 set/18 

29 LS515B112 OBF P MZ 4612.14 1072.354 351.359 3539.783 jul/17 ago/17 

30 LS515B114 OBF P MZ 8852.31 946.21 850.622 7906.098 dez/17 fev/18 

31 LS515B115 OBF S MZ 6008.63 1165.893 442.982 4842.734 set/18 out/18 

32 LS515B118 OBF P MZ 7671.14 812.751 1151.491 6858.389 abr/18 jun/18 
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Nº 
Nome do 
desmonte 

Tipo de desmonte Minério 
Volume planeado 

(m3) 
Volume perdido 

(underbreak) (m3) 
Volume de sobre escavação 

(overbreak) (m3) 
Volume 

recuperado (m3) 
Data 
início 

Data 
Fim 

33 LS515B119 OBF S MZ 8909.46 1851.375 1802.207 7098.053 dez/18 fev/19 

34 LS515B120 OBF P MZ 8006.85 1261.288 970.093 6745.564 mar/18 abr/18 

35 D616C158 BF P MC 8627.60 855.001 122.905 7772.598 jan/15 mai/15 

36 D616C159 BF S MC 6153.97 1137.997 32.487 5015.973 mar/15 ago/15 

37 D655C201 BF P FC 10804.99 1462.983 890.411 9342.009 mar/17 jun/17 

38 D655C202 BF S FC 12269.67 1732.059 1617.037 10537.609 set/17 dez/17 

39 D672C147 BF S MC 12265.00 569.515 1759.625 11695.489 out/12 dez/12 

40 D672C148 BF P MC 11340.08 1409.731 1184.105 9930.353 set/12 set/12 

41 D672C150 BF P MC 8858.92 918.929 270.947 7939.988 ago/12 set/12 

42 D672C151 BF S MC 10980.00 554.524 2243.025 10425.474 dez/12 fev/13 

43 D672C152 BF P MC 10205.90 1455.324 1629.288 8750.575 mai/12 jun/12 

44 D598C161 BF S FC 3665.81 786.408 259.602 2879.4 nov/13 dez/13 

45 D598C160 BF P FC 3057.20 572.475 43.547 2484.722 set/13 set/13 

46 LS275L019 BF S FC 8050.95 849.948 1430.487 7201.003 ago/16 dez/16 

47 LS275L018 BF P FC 1937.52 143.872 260.592 1793.65 out/15 nov/15 

48 LS275B012 OBF S FC 10002.42 2507.090 1118.853 7495.334 jun/18 nov/18 

49 LS275B011 OBF P FC 5612.40 731.431 368.727 4880.972 nov/17 jan/18 

50 LS275B014 OBF P FC 5423.930 1045.861 333.203 4378.069 nov/17 jan/18 

51 LS275B015 OBF S FC 10079.07 1867.846 1310.932 8211.222 dez/18 mar/19 

52 LS415B060 OBF P FC 5593.44 1141.674 474.244 4451.764 fev/18 abr/18 

53 LS415B066 OBF P FC 8394.95 1056.846 981.342 7338.107 mar/18 mai/18 

54 LS380A052 UHF S FC 6823.83 1633.867 612.341 5189.965 dez/18 fev/19 

55 LS515B104 OBF S MZ 6223.40 947.086 871.198 5276.316 fev/19 mar/19 

56 Z738A051 UHF P MH 7986.20 2113.597 1182.392 5872.604 mai/18 ago/18 

57 Z738A052 UHF S MH 7768.91 1760.387 528.265 6008.52 dez/18 jan/19 

58 Z787A031 UHF S FC 12977.88 4440.149 1064.108 8537.735 jun/18 out/18 

59 Z787B040 UHF S FC 2996.04 287.019 1925.462 2709.025 dez/17 jan/18 

60 Z665B052 UHF S FC 4004.08 319.816 1607.405 3684.263 jan/18 fev/18 

61 Z820B061 OBF P MH 9267.36 848.136 1418.343 8419.221 mai/18 set/18 

62 Z820B061 UHF P MH 8002.43 2074.869 793.725 5927.558 out/18 dez/18 

63 Z820B063 OBF P MH 8929.63 927.242 1348.657 8002.383 jun/18 set/18 

64 Z820B063 UHF P MH 12774.74 2140.409 910.824 10634.335 set/18 dez/18 

65 D640A203 UHF S FC 5864.62 428.541 1810.575 5436.074 jul/18 set/18 

66 D640A204 UHF P FC 7096.48 688.399 1096.63 6408.085 jan/18 mar/18 

67 D640A205 UHF S FC 4320.31 863.942 429.971 3456.369 jun/18 nov/18 

68 D640A206 UHF P FC 9674.40 1149.242 830.104 8525.158 fev/19 abr/19 
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Nº 
Nome do 
desmonte 

Tipo de desmonte Minério 
Volume planeado 

(m3) 
Volume perdido 

(underbreak) (m3) 
Volume de sobre escavação 

(overbreak) (m3) 
Volume 

recuperado (m3) 
Data 
início 

Data 
Fim 

69 D640A208 UHF P FC 6664.19 670.421 385.632 5993.768 dez/18 jan/19 

70 Z679B050 OBF S MH 3506.71 251.562 474.232 3255.143 out/17 nov/17 

71 Z679B051 OBF P FC 1487.56 214.211 111.683 1273.352 abr/17 abr/17 

72 S862S156 UHF S MZ 6224.10 2253.426 173.536 3970.671 jul/17 jul/17 

73 Z735B101 OBF P MZ 5347.46 685.569 458.776 4661.886 jun/18 ago/18 

74 D494A183 UHF P FC 1666.28 316.882 133.207 1349.393 abr/19 abr/19 

75 B775A401 UHF S FC 1437.88 213.137 191.48 1224.747 mai/18 jun/18 

76 B831A312 UHF S MH 3020.54 350.683 1622.026 2669.861 jun/18 jul/18 

77 B802S224 UHF P FC 2874.78 291.862 668.012 2582.92 set/18 out/18 

78 D498C168 OBF P FC 3426.96 285.868 360.164 3141.089 jan/19 jan/19 

79 D616C089 UHF S FC 6850.69 1328.078 2835.824 5522.614 mar/17 mar/17 

80 CS642B016 BF P MZ 12240.71 1901.758 87.987 10338.956 set/17 dez/17 

81 CS642B018 BF P MZ 7920.48 607.420 414.056 7313.059 jan/17 mar/17 

82 CS642B019 BF S MZ 8445.98 977.461 1889.459 7468.515 ago/17 nov/17 

83 CS642B020 BF P MZ 5484.24 823.459 953.438 4660.78 mar/17 mai/17 

84 LS415B063 OBF S MZ 12702.04 2111.075 2253.993 10590.96 abr/18 out/18 

85 LS415B059 OBF S MZ 14681.11 2237.992 1400.592 12443.115 nov/17 mai/18 

86 LS415B058 OBF P MZ 9089.83 1184.317 383.271 7905.515 jul/16 ago/16 

87 LS415B060 OBF P MZ 11583.73 1198.315 612.282 10385.414 mar/17 mai/17 

88 LS415B064 OBF P MZ 15645.79 1740.185 1489.723 13905.603 jul/17 set/17 

89 LS415B062 OBF P MZ 12489.37 1518.446 772.645 10970.928 mai/17 jul/17 

90 Z798B020 BF P MH 7252.25 217.311 - 7034.939 nov/16 mar/17 

91 Z798B007 BF S MH 3844.02 495.862 390.722 3348.162 mar/16 mar/16 

92 Z798B009 BF S MH 4284.03 747.203 247.953 3536.822 abr/16 jul/16 

93 Z798B011 BF S MH 6511.95 1296.929 174.852 5215.022 set/16 out/16 

94 B792S216 BF S FC 10015.69 974.114 2745.863 9041.58 jan/17 mar/17 

95 B770S182 BF S FC 4805.32 486.673 179.983 4318.647 nov/16 nov/16 

96 B770S192 BF S FC 10241.66 1022.033 1461.443 9219.624 jul/16 set/16 

97 B770S195 BF P FC 12194.77 1877.030 198.634 10317.743 set/16 dez/16 

98 B770S194 OBF S FC 3528.05 706.568 518.839 2821.479 mar/17 mar/17 

99 LS515B113 OBF P FC 8203.38 1794.504 579.85 6408.877 mai/19 jun/19 
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Tabela 29. Valores de diluição recolhidos para cada desmonte analisado. 

Nº 
Nome do 
desmonte 

Tipo de desmonte  Minério 
Diluição 

enchimento (%) 

1 LS380B053 UHF P FC 0.00 

2 LS395B055 UHF S FC 0.00 

3 LS395B056 OBF P MZ 0.00 

4 LS395B058 OBF P MZ 0.00 

5 LS395B059 OBF S MZ 2.37 

6 LS395B059 OBF S FC 0.13 

7 LS395B060 OBF P MZ 0.00 

8 LS395B060 OBF P FC 0.00 

9 LS395B061 OBF S MZ 1.60 

10 LS395B061 OBF S FC 0.07 

11 LS395B062 OBF P MZ 0.00 

12 LS395B063 OBF S MZ 2.75 

13 LS395B063 OBF S FC 1.36 

14 LS395B064 OBF P MZ 0.00 

15 LS395B064 OBF P FC 0.00 

16 LS395B064 OBF P FC 0.00 

17 LS395B065 OBF S MZ 1.66 

18 LS395B065 OBF S FC 0.00 

19 LS395B066 OBF P MZ 0.00 

20 LS395B066 OBF P FC 0.00 

21 LS585A300 UHF P FC 0.52 

22 LS515B103 OBF P MZ 0.00 

23 LS515B105 OBF P MZ 0.06 

24 LS515B107 OBF S MZ 6.25 

25 LS515B108 OBF P MZ 0.00 

26 LS515B109 OBF S MZ 3.39 

27 LS515B110 OBF P MZ 0.00 

28 LS515B111 OBF S MZ 2.12 

29 LS515B112 OBF P MZ 0.00 

30 LS515B114 OBF P MZ 0.00 

31 LS515B115 OBF S MZ 2.60 

32 LS515B118 OBF P MZ 0.00 

33 LS515B119 OBF S MZ 5.52 

34 LS515B120 OBF P MZ 0.00 

35 D616C158 BF P MC 2.90 

36 D616C159 BF S MC 4.09 

37 D655C201 BF P FC 1.39 

38 D655C202 BF S FC 20.73 

39 D672C147 BF S MC 7.43 

40 D672C148 BF P MC 2.26 

41 D672C150 BF P MC 0.00 

42 D672C151 BF S MC 3.53 

43 D672C152 BF P MC 21.21 

44 D598C161 BF S FC 6.37 

45 D598C160 BF P FC 0.00 

46 LS275L019 BF S FC 0.00 

47 LS275L018 BF P FC 0.00 

48 LS275B012 OBF S FC 2.33 

49 LS275B011 OBF P FC 0.00 

50 LS275B014 OBF P FC 0.00 

51 LS275B015 OBF S FC 0.90 

52 LS415B060 OBF P FC 0.00 

53 LS415B066 OBF P FC 0.00 

54 LS380A052 UHF S FC 3.22 

55 LS515B104 OBF S MZ 3.60 
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Nº 
Nome do 
desmonte 

Tipo de desmonte Minério 
Diluição 

enchimento (%) 

56 Z738A051 UHF P MH 5.94 

57 Z738A052 UHF S MH 1.52 

58 Z787A031 UHF S FC 2.23 

59 Z787B040 UHF S FC 3.21 

60 Z665B052 UHF S FC 6.36 

61 Z820B061 OBF P MH 0.00 

62 Z820B061 UHF P MH 0.00 

63 Z820B063 OBF P MH 0.08 

64 Z820B063 UHF P MH 0.00 

65 D640A203 UHF S FC 11.51 

66 D640A204 UHF P FC 0.30 

67 D640A205 UHF S FC 9.30 

68 D640A206 UHF P FC 3.67 

69 D640A208 UHF P FC 0.00 

70 Z679B050 OBF S MH 4.73 

71 Z679B051 OBF P FC 4.91 

72 S862S156 UHF S MZ 0.51 

73 Z735B101 OBF P MZ 0.29 

74 D494A183 UHF P FC 0.00 

75 B775A401 UHF S FC 4.05 

76 B831A312 UHF S MH 2.82 

77 B802S224 UHF P FC 1.33 

78 D498C168 OBF P FC 0.00 

79 D616C089 UHF S FC 18.53 

80 CS642B016 BF P MZ 0.01 

81 CS642B018 BF P MZ 4.56 

82 CS642B019 BF S MZ 14.98 

83 CS642B020 BF P MZ 0.00 

84 LS415B063 OBF S MZ 5.30 

85 LS415B059 OBF S MZ 5.87 

86 LS415B058 OBF P MZ 0.95 

87 LS415B060 OBF P MZ 0.00 

88 LS415B064 OBF P MZ 0.00 

89 LS415B062 OBF P MZ 0.00 

90 Z798B020 BF P MH 2.69 

91 Z798B007 BF S MH 16.37 

92 Z798B009 BF S MH 11.93 

93 Z798B011 BF S MH 7.16 

94 B792S216 BF S FC 26.64 

95 B770S182 BF S FC 0.00 

96 B770S192 BF S FC 17.19 

97 B770S195 BF P FC 0.00 

98 B770S194 OBF S FC 3.05 

99 LS515B113 OBF P FC 4.59 
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Anexo C – Análise e demonstração dos resultados 

Anexo C.1. – Caracterização do parâmetro overbreak 

Tabela 30. Distribuição dos desmontes analisados pelas classes de overbreak, considerando a percentagem de desmontes primário e secundários e o 
método de desmonte. 

Classes de 
overbreak 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Número de desmontes 
primários 

Número de desmontes 
secundários 

Número de 
desmonte do 
método OBF 

Número de 
desmonte do 
método UHF 

Número de 
desmonte do 
método BF 

≤5% 21 21 13 8 12 1 8 

5% - 10% 33 34 24 9 22 7 4 

10% - 15% 26 27 12 14 13 7 6 

15% - 20% 8 8 3 5 3 1 4 

20% - 25% 6 6 1 5 2 2 2 

>25% 4 4 0 4 0 4 0 

Total 98 100 53 45 52 22 24 
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Anexo C.2. – Estimação da diluição de enchimento de hasteal e de piso 

Tabela 31. Desmontes considerados na estimativa da diluição de enchimento de hasteal e de piso. 

Tipo de 
desmonte 

Minério Bancada 
Diluição 

Enchimento 
(%) 

Diluição 
Enchimento 

Hasteais (cm) 

Diluição 
Enchimento 

Piso (cm) 

UHF S FC B775A401 4.05 9 2 

OBF (A) S MH B831S316 9.70 47 1 

BF S FC B792S216 26.64 167 - 

BF S FC B770S192 17.19 100 - 

RD S FC B792S221 5.27 18 36 

RD S FC B770S194 6.03 32 - 

BF P MZ CS642B018 4.56 - 37 

RD S MZ CS642B017 16.17 85 3 

BF S MZ CS642B019 14.98 80 - 

BF S MC D616C159 4.09 15 1 

BF S FC D598C161 4.99 22 - 

UHF S FC D640A205 9.30 31 - 

UHF S FC D640A203 11.51 59 - 

UHF S FC D616C089 18.53 122 - 

BF S FC D655C202 20.73 94 - 

BF S MC D672C147 7.43 89 - 

BF S MC D672C152 21.21 263 - 

OBF S MZ LS415B063 5.30 56 - 

OBF S MZ LS515B119 5.52 37 - 

OBF S MZ LS415B059 5.87 46 - 

OBF S MZ LS515B107 6.25 26 56 

OBF S MH Z679B050 4.73 8 39 

OBF P FC Z679B051 4.91 - 46 

UHF P MH Z738A051 5.94 22 - 

UHF S FC Z665B052 6.36 30 43 

BF S MH Z798B011 7.16 29 6 

RD S FC Z679B048 9.28 84 - 

RD S FC Z679B049 9.49 146 2 

BF S MH Z798B009 11.93 63 2 

BF S MH Z798B007 16.37 45 10 
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Anexo C.3. – Evolução temporal dos parâmetros analisados 

Tabela 32. Número anual de desmontes por método de desmonte e tipo de minério 

 Métodos de desmonte 

Ano 
OBF 

UHF BF 
FC MZ 

2015 4 5 0 3 

2016 3 5 0 7 

2017 3 6 4 8 

2018 5 11 13 0 

2019 3 3 5 0 

Tabela 33. Número anual de desmontes secundários por método de desmonte e tipo de minério 

 Métodos de desmonte 

Ano 
OBF 

UHF BF 
FC MZ 

2015 0 0 0 1 

2016 3 4 0 6 

2017 2 0 3 3 

2018 1 5 7 0 

2019 1 3 2 0 

Tabela 34. Valor anual de recuperação por método de desmonte e tipo de minério 

Recuperação (%) Métodos de desmonte 

Ano 
OBF 

UHF BF 
FC MZ 

2015 75.62 82.83 - 88.06 

2016 72.62 84.80 - 86.24 

2017 78.66 82.46 69.91 88.73 

2018 81.92 84.58 83.79 - 

2019 83.75 83.39 82.49 - 

Tabela 35. Valor anual da percentagem de overbreak por método de desmonte e tipo de minério 

Percentagem de 
overbreak (%) 

Métodos de desmonte 

Ano 
OBF 

UHF BF 
FC MZ 

2015 2.62 7.65 - 4.96 

2016 3.54 5.36 - 8.06 

2017 9.11 6.60 12.29 12.67 

2018 9.70 11.63 19.61 - 

2019 10.78 18.91 8.51 - 
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Tabela 36. Valor anual da percentagem de diluição por método de desmonte e tipo de minério 

Percentagem de 
diluição (%) 

Métodos de desmonte 

Ano 
OBF 

UHF BF 
FC MZ 

2015 - - - 4.09 

2016 0.50 2.10 - 8.78 

2017 1.56 - 6.35 20.78 

2018 2.33 4.43 5.64 - 

2019 0.90 4.17 - - 
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Anexo C.4. – Dados recolhidos para o método OBF, relativamente ao layout original 

Tabela 37. Dados recolhidos para o método OBF em relação ao layout original. 

Nº 
Nome do 
desmonte 

Tipo de 
desmonte  

Minério 
Volume 

planeado (m3) 

Volume não 
recuperado 

(underbreak) (m3) 

Volume 
recuperado 

(m3) 

Data 
início 

Data 
Fim 

1 LS395B056 OBF P MZ 7057.87 2163.54 4894.34 out/14 nov/14 

2 LS395B058 OBF P MZ 12287.53 3430.95 8856.57 nov/14 jan/15 

3 LS395B059 OBF S MZ 13165.61 3107.03 10058.58 jan/16 mar/16 

4 LS395B059 OBF S FC 5160.02 1670.86 3489.16 abr/16 mai/16 

5 LS395B060 OBF P MZ 12082.52 2734.88 9347.64 fev/15 jul/15 

6 LS395B060 OBF P FC 5987.50 1702.19 4285.31 ago/15 out/15 

7 LS395B061 OBF S MZ 12515.19 2525.84 9989.35 set/16 out/16 

8 LS395B061 OBF S FC 5390.81 1839.04 3551.77 mar/17 abr/17 

9 LS395B062 OBF P MZ 14640.42 3553.67 11086.75 jan/15 mar/15 

10 LS395B063 OBF S MZ 14660.74 2770.79 11889.94 mar/16 jun/16 

11 LS395B063 OBF S FC 1699.96 618.79 1081.17 jul/16 jul/16 

12 LS395B064 OBF P MZ 11242.11 2033.59 9208.52 jan/15 jun/15 

13 LS395B064 OBF P FC 5100.06 2140.01 2960.05 jul/15 jul/15 

14 LS395B064 OBF P FC 5906.86 1415.97 4490.90 out/15 dez/15 

15 LS395B065 OBF S MZ 7500.12 1817.24 5682.88 ago/16 set/16 

16 LS395B065 OBF S FC 5840.01 1978.48 3861.54 out/16 nov/16 

17 LS395B066 OBF P MZ 4849.93 1231.97 3617.96 mar/15 abr/15 

18 LS395B066 OBF P FC 7066.99 2341.24 4725.75 abr/15 jun/15 

19 LS515B103 OBF P MZ 7155.14 1484.94 5670.20 mar/18 abr/18 

20 LS515B105 OBF P MZ 8249.99 1229.93 7020.05 set/18 out/18 

21 LS515B107 OBF S MZ 8338.35 1849.86 6488.49 mai/18 jul/18 

22 LS515B108 OBF P MZ 6220.79 1024.82 5195.96 jul/17 jul/17 

23 LS515B109 OBF S MZ 9667.20 1569.13 8098.07 jan/19 fev/19 

24 LS515B110 OBF P MZ 7474.83 2201.23 5273.60 set/17 out/17 

25 LS515B111 OBF S MZ 7821.23 1645.01 6176.22 ago/18 set/18 

26 LS515B112 OBF P MZ 5005.86 1676.57 3329.29 jul/17 ago/17 

27 LS515B114 OBF P MZ 9551.06 1597.88 7953.18 dez/17 fev/18 

28 LS515B115 OBF S MZ 6503.63 1400.74 5102.89 set/18 out/18 

29 LS515B118 OBF P MZ 8312.25 971.31 7340.94 abr/18 jun/18 

30 LS515B119 OBF S MZ 9731.46 1811.57 7919.89 dez/18 fev/19 

31 LS515B120 OBF P MZ 8652.53 1422.87 7229.66 mar/18 abr/18 

32 LS275B012 OBF S FC 3057.20 572.48 2484.72 jun/18 nov/18 

33 LS275B011 OBF P FC 11273.63 2420.80 8852.84 nov/17 jan/18 

34 LS275B014 OBF P FC 8050.95 849.95 7201.00 nov/17 jan/18 

35 LS275B015 OBF S FC 5996.51 1459.89 4536.62 dez/18 mar/19 

36 LS415B060 OBF P FC 1937.52 143.87 1793.65 fev/18 abr/18 

37 LS415B066 OBF P FC 9069.96 1543.21 7526.75 mar/18 mai/18 

38 LS515B104 OBF S MZ 6823.83 1633.87 5189.97 fev/19 mar/19 

39 Z820B061 OBF P MH 9486.13 1059.90 8426.23 mai/18 set/18 

40 Z820B063 OBF P MH 8002.43 2074.87 5927.56 jun/18 set/18 

41 Z679B050 OBF S MH 9674.40 1149.24 8525.16 out/17 nov/17 

42 Z679B051 OBF P FC 6664.19 670.42 5993.77 abr/17 abr/17 

43 Z735B101 OBF P MZ 6224.10 2253.43 3970.67 jun/18 ago/18 

44 D498C168 OBF P FC 3730.44 428.42 3302.02 jan/19 jan/19 

45 LS415B063 OBF S MZ 13833.91 2048.11 11785.80 abr/18 out/18 

46 LS415B059 OBF S MZ 15989.36 2814.53 13174.83 nov/17 mai/18 

47 LS415B058 OBF P MZ 9899.83 1804.08 8095.76 jul/16 ago/16 

48 LS415B060 OBF P MZ 12729.77 2031.86 10697.91 mar/17 mai/17 

49 LS415B064 OBF P MZ 17049.80 2208.00 14841.79 jul/17 set/17 

50 LS415B062 OBF P MZ 7252.25 217.31 7034.94 mai/17 jul/17 

51 B770S194 OBF S FC 3675.06 731.32 2943.74 mar/17 mar/17 

52 LS515B113 OBF P FC 8723.20 1865.51 6857.70 mai/19 jun/19 
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Tabela 38. Recuperações para o método OBF, por tipo de minério, determinadas em relação ao 
layout original. 

Método de desmonte Minério Nº 
Recuperação 

mínima (%) 

Recuperação 

média (%) 

Recuperação 

máxima (%) 

OBF 

MZ 31 66.5 79.4 88.3 

FC 18 58.0 74.2 88.5 

MH 3 88.8 89.1 89.8 
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Anexo C.5 – Análise de sensibilidade da função benefício (métodos BF e UHF) 

 
Figura 72. Benefício obtido para diferentes cenários de recuperação, com indicação do aumento 
gerado pelo aumento deste parâmetro, em relação à recuperação atual, para o método BF e um 

minério de cobre. 

 

Figura 73. Benefício obtido para diferentes cenários de recuperação, com indicação do aumento 
gerado pelo aumento deste parâmetro, em relação à recuperação atual, para o método BF e um 

minério de zinco. 

 

Figura 74. Benefício obtido para diferentes cenários de recuperação, com indicação do aumento 
gerado pelo aumento deste parâmetro, em relação à recuperação atual, para o método UHF e um 

minério de cobre. 
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