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RESUMO 

 
Ainda que indispensável, o setor mineral não ficou imune aos efeitos da recessão 
econômica desencadeada em 2016, a qual exigiu das empresas, alternativas e 
processos produtivos capazes de as manterem em uma posição competitiva no 
mercado. Para isso, identificar e analisar as operações mais onerosas e buscar 
saídas inovadoras e de baixo custo se tornaram fundamentais. Em uma mineradora, 
o desmonte de rochas trata-se de uma operação de custos elevados, por este 
motivo, o presente trabalho preocupa-se em definir a maneira mais eficiente 
culminando em um diferencial competitivo. Para encontrar o melhor padrão de 
desmonte, realizou-se a análise dos fatores que influenciam no resultado final da 
operação, tais como explosivo, malha de perfuração para carregamento, ordenação 
de iniciação do fogo, bem como as características geotécnicas do maciço rochoso e 
as especificações do produto do desmonte. Avaliou-se o desmonte em função dos 
seguintes parâmetros: volume de material desprendido da face do talude, grau de 
fragmentação deste material e a sua aderência as especificações de trabalho dos 
equipamentos subsequentes. É evidenciado que o material fragmentado de forma 
inadequada, compromete o desempenho dos equipamentos de transporte, britagem 
e moagem, sacrificando a qualidade do produto final, a produtividade, o prazo para 
entrega do produto ao cliente, haja vista que aumentam as chances de se gerar 
paradas ocasionadas em função de engaiolamento, e consequentemente, no valor 
final deste produto. É concluído que o desmonte deve ser avaliado de maneira 
ampla, compreendendo seus impactos dentro de todo o processo de produção 
mineral, uma vez que sua execução é responsável por gerar o material que alimenta 
a rota de beneficiamento, o que nos leva a identificar a sua contribuição direta e 
indiretamente, de modo decisivo, no custo operacional e na obtenção de um produto 
final com valor atrativo. 
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ABSTRACT 
 
Although essential, the mineral industry was not immune to the effects of the 
economic recession triggered in 2016, which demanded of companies, alternatives 
and production processes capable of maintaining them in a competitive position in  
the market. For this, identify and analyse the costlier operations and seek innovative 
and low-cost outputs have become fundamental. In a mining company, the rock 
blasting is an expensive operation, for this reason, the present work is concerned  
with defining the most efficient way resulting in a competitive edge. To find the best 
rock blasting pattern, was performed the analysis of factors that influence the final 
result of the operation, such as explosives, drilling mesh, fire initiation ordination, as 
well as the geotechnical characteristics of massive rock and the rock blasting product 
specifications. The rock blasting was assessed based on the following parameters: 
volume of material loosened from the slope face, degree of fragmentation of this 
material and its adhesion to the work specifications of the subsequent equipments. It 
is evidenced that the fragmented material inappropriately, undermines the 
performance of transportation equipments, crushing and milling, sacrificing  the  
quality of the final product, productivity, the deadline for delivery of the product to the 
customer, which increase the chances of generating stops caused by obstruction,  
and consequently, the final value of this product. It is concluded that the rock blasting 
should be evaluated widely, including its impacts in the entire mineral production 
process, once its implementation is responsible for generating the material that feeds 
the processing route, which leads us to identify its contribution directly or indirectly, 
decisively, on the operating cost and to obtain a final product with attractive value. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Brasil se encontra inserido em um ciclo de recessão sem  precedentes,  
ocasionado por uma crise fiscal cujos efeitos começaram a ser notados no segundo 
trimestre de 2014 e dura até os dias atuais. 

 
As consequências de uma crise econômica são perceptíveis pela queda da 
credibilidade do país diante o mercado externo, o crescimento da inflação, a 
desvalorização da moeda nacional (Real), a restrição ao crédito e a 
empregabilidade, bem como o aumento da taxa de desemprego. 

 
No setor mineral, a recessão econômica pode ser mensurada segundo o Índice da 
Produção Mineral (IPM) do país, que mede a flutuação da produção mineral  
nacional. Segundo o DIPLAM - Diretoria de Planejamento e de Desenvolvimento da 
mineração (Bicca, et al., 2016), o comportamento da produção mineral brasileira no 
primeiro semestre de 2016 foi negativo, o IPM do país sofreu uma retração de 3,6% 
quando comparado a igual período no ano anterior. A queda esta associada à 
retração da  produção mineral, principalmente  do minério  de ferro,  cobre  e  nióbio, 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém - PA, 23 a 27 de Outubro 2017. 

 

 

ocasionado pela diminuição da demanda e preços internacionais de commodities 
minerais. 

 
Outra variável a ser analisada de modo a identificar impactos na economia mineral é 
o Valor da Produção Mineral do país que, segundo o DIPLAM (Bicca, et al., 2016), 
atingiu R$ 41,9 bilhões no primeiro semestre de 2016. De acordo com a série de 
índices dessazonalizados pesquisados pelo IBGE em 2016, o indicador da produção 
industrial de janeiro a junho de 2016 recuou 9,1%, quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior. Tal variação da indústria brasileira teve como forte  
influência a indústria extrativa mineral, a qual recuou 14% no mesmo  período. 
Dentre as atividades industriais associadas à indústria mineral que tiveram 
contribuições relevantes, se destacaram o coque, produtos derivados de petróleo e 
biocombustíveis (- 5,9%), metalurgia (-15,1%) e produtos de minerais não metálicos 
(-11,9%), as quais apresentaram fortes retrações nas produções no semestre. 

 
O comportamento negativo da indústria, somada ao fim do superciclo das 
commodities minerais definem um cenário que exige das empresas que atuam neste 
setor, alternativas e processos produtivos capazes de minimizar os efeitos da crise 
de modo às manterem em uma posição competitiva no mercado. Para isso,  
identificar e analisar as operações mais onerosas, buscando saídas inovadoras e de 
baixo custo se tornou uma prática fundamental e necessária. Scott afirma que 
mesmo uma estimativa de custos simplificada, que demonstre as tendências e as 
relações entre os custos são de grande valia na análise gerencial, uma vez que 
podem fornecer uma diretriz para encontrar o meio mais econômico de otimizar o 
processo (Scott, 1996). 

 
Em uma mineradora, o desmonte de rochas se caracteriza por ser uma operação de 
custos elevados, por este motivo, o presente trabalho preocupa-se em definir a 
maneira mais eficiente culminando em um diferencial competitivo. Scott diz que o 
conceito de otimização do desmonte vai além da geração de economia, ao contrário, 
ele se refere ao retorno do investimento feito nesta operação e que impacta nas 
operações seguintes de processamento (Scott, 1996). 

 
Nas minerações a céu aberto, os custos das operações de perfuração e desmonte, 
fundamentais para o desenvolvimento e a produção da mina, estão diretamente 
relacionados à razão de carga, do tipo de explosivos utilizados, do número, diâmetro 
e profundidade dos furos de desmonte, bem como dos equipamentos de perfuração 
relacionados ao mesmo (Hartman, 1992) e depende, também, das condições 
geológicas. 

 
Sabe-se que a aplicação do conhecimento de determinadas técnicas de desmonte 
de rochas, devem ser utilizadas de modo a viabilizar a otimização do processo, pois 
sabe-se que os benefícios e minimização dos custos estarão na realidade 
abrangendo não só o processo de desmonte mas sim o carregamento, transporte e 
cominuição do minério, isto é, contribuindo de forma direta e indiretamente, de modo 
decisivo, no custo operacional da lavra e também do seu posterior beneficiamento 
Esta relação entre os custos de perfuração e desmonte com os custos de 
carregamento, transporte e cominuição tem sido tema de estudo de muitos autores, 
que buscam estabelecer qual a real relação entre a diminuição da fragmentação e  
os custos associados a estas operações (HUSTRULID, 1999). 
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Baseando-se nesses aspectos, o trabalho procura avaliar o procedimento de 
desmonte adotado pela empresa SAMA- Minerações Associadas situado no 
município de Minaçu – GO, através da análise dos resultados obtidos no relatório 
técnico de diferentes desmontes, e os comparando com as características do  
britador primário utilizado em seu processo de beneficiamento. Os dados para 
realização de tal estudo foram fornecidos pela empresa SAMA-Minerações 
Associadas. O minério é um silicato hidratado de magnésio, com fórmula química 
básica Mg3Si2O5(OH)4, fibroso e ocorre em veios incrustados em serpentinitos 
fraturados ou falhados na porção sul do Complexo Máfico - Ultramáfico Cana Brava. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para avaliar o padrão de desmonte adotado pela empresa, e identificar se este 
atende as especificações do britador primário (especificações descritas na tabela 1), 
foi analisada a distribuição granulométrica obtida a partir do desmonte de rochas, 
através do software Powersieve utilizado pela emprese terceirizada responsável, 
Orica. 

 
Tabela 1: Especificações do britador primário utilizado nos processos da mineradora SAMA – 

Minerações Associadas. 
 

Britagem Primária 
Equipamento Britador Giratório FAÇO 5474 

Abertura de entrada 15” 
Abertura de Saída 6” 

 
A tabela 2 traz as informações acerca dos procedimentos de desmonte avaliados. 
Todos os três desmontes, são referentes a fragmentação do serpentinito 
mineralizado pertencentes as cavas A, B e C do Complexo Máfico-Ultramáfico, em 
operação pela mineradora SAMA. 

 
Tabela 2: Informações a cerca dos desmontes realizados nos processos da mineradora SAMA 

– Minerações Associadas. 
 

Desmonte A Desmonte B Desmonte C 
Nº de furos 23  21  22 
Altura do banco (m) 13,25 12,23  13,90 
Malha (A/E) (m) 3 6 3 6 3 6 
Diâmetro do furo (polegadas) 5,5 5,5  5,5 
Profundidade média do furo (m) 15,2 12,9  15,2 
Total desmontado prevista (t) 14.262,3 12.019,6 14.311,4 
Total desmontado real (t) 23.560 23.772  20.223 
Total de explosivo (Kg) 4.855 3.850  4.515 
Razão linear de carga (Kg/m) 19,11 20,42  18,49 
Inclinação do furo 10º 10º  10º 
Densidade da rocha 2,6 2,6  2,6 
Tampão em média (m) 4,2 4  4,1 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém - PA, 23 a 27 de Outubro 2017. 

 

 

A partir das imagens tiradas do desmonte e sua adequada análise realizada através 
do software Powersieve, obteve-se as seguintes distribuições granulométricas: 

 

Figura 1. Distribuição granulométrica do material detonado no desmonte A. 
 

Figura 2. Distribuição granulométrica do material detonado no desmonte B. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém - PA, 23 a 27 de Outubro 2017. 

 

 

 
Figura 3. Distribuição granulométrica do material detonado no desmonte C. 

 
Avaliou-se o desmonte em função dos seguintes parâmetros: grau de fragmentação 
do material desprendido da face do talude e a sua aderência as especificações de 
trabalho dos equipamentos subsequentes. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O desmonte A apresentou como resultado de sua distribuição granulométrica um P80 
medido referente a 11,9 polegadas (0,3 m aproximadamente) e 13,4% de finos 
(abaixo de 2”). A análise granulométrica foi realizada com a utilização de 12 
imagens, totalizando uma área analisada de aproximadamente 54,81 m2. 

 
O desmonte B apresentou uma granulometria mais grosseira de acordo com a 
análise feita no software Powersieve da Orica, sendo o P80 medido de 18,2 
polegadas (0,46 m aproximadamente) e 10% de finos (abaixo de 2”). Este 
procedimento contou com a análise de 10 imagens, totalizando uma área de 
aproximadamente 51,33 m2 analisada. 

 
O desmonte C apresentou como resultado de sua distribuição granulométrica de 
acordo com a análise feita no software Powersieve da Orica, um P80 medido de 11,2 
polegadas (0,28 m aproximadamente) e 14,2% de finos (abaixo de 2”). A análise 
granulométrica foi realizada com 11 imagens, totalizando uma área de 
aproximadamente 48,05 m2 analisada. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
É fato que os processos de perfuração, desmonte e britagem fazem parte da rotina 
de produção da maioria dos empreendimentos mineiros. São de suma importância 
principalmente  por  estarem  diretamente  relacionados  à  capacidade  produtiva. 
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Atrelado a sua importância, é que se justifica o rígido controle sobre tais processos. 
Por tais motivos, se torna necessária a profunda compreensão e conhecimento a 
cerca das quantidades de insumos demandado pelos equipamentos utilizados 
nessas operações, suas capacidades operacionais bem como o desgaste de peças 
que estão sendo solicitadas ou realizando qualquer tipo de esforço. 

 
Apesar dos desmontes analisados obedecerem a uma mesma malha de perfuração, 
é de conhecimento geral que, uma malha mais fechada que aquela utilizada 
resultaria na geração de fragmentos de rochas menores, facilitando as operações de 
carregamento e transporte, porém, os custos associados à perfuração e 
carregamento com explosivos sofreriam um aumento em função do maior número de 
furos. Em contrapartida, uma malha mais aberta, resultaria em fragmentos de rochas 
maiores, podendo gerar dificuldades nas operações de carregamento e transporte 
minimizando os custos associados a perfuração e ao carregamento devido ao menor 
número de furos. 

 
As dimensões da abertura do britador primário são de grande importância uma vez 
que devem estar ajustadas com a granulometria do material vindo da mina.  O 
britador primário utilizado pela empresa SAMA, apresenta uma abertura de entrada 
de 15 polegadas. Baseado nessa informação, é possível concluir que a 
granulometria obtida através do desmonte de rochas, deve estar ajustado para um 
P80, isto é, o diâmetro da partícula em que 80% do material é passante, igual ou 
maior a sua abertura de entrada (15 polegadas). 

 
Analisando os valores de P80 resultante dos desmontes A, B e C, é possível  
perceber que, apesar de os três procedimentos obedecerem a uma mesma malha e 
suas variáveis envolvidas no processo assumirem valores bastantes próximos uns 
dos outros, o resultado final é tido como apenas um desmonte com valor adequado  
a abertura de entrada do britador. Este desmonte é o B. 

 
Tal observação nos leva a levantar algumas possíveis causas para este não ajuste 
da fragmentação obtida no processo de desmonte e aquela referente a abertura de 
entrada do britador primário, são elas: 

 
 Superdimensionamento do britador primário; 
 A possibilidade de utilizar uma malha mais aberta, que pode não estar sendo 

aplicada por algum outro tipo de empecilho técnico e/ou operacional, como  
por exemplo, a adequação da fragmentação aos procedimentos de transporte 
e carregamento; 

 Diferenças geotécnicas e geomecânicas associadas a cada região 
desmontada, levando a gerar resultados de fragmentação distintos apesar de 
assumirem variáveis operacionais semelhantes. 

 
Para uma melhor avaliação e consequente definição das reais causas do não ajuste 
da fragmentação gerada pelo desmonte e a atual abertura de entrada utilizada no 
britador primário, se faz necessário o conhecimento mais a fundo do caso bem como 
de suas variáveis envolvidas neste processo. 

 
 
5. AGRADECIMENTOS 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém - PA, 23 a 27 de Outubro 2017. 

 

 
 

A Profa. Ma. Rita de Cássia Pedrosa dos Santos pela orientação e apoio 
incondicional durante as etapas de construção deste trabalho. 

 
Aos excelentes profissionais o então Engenheiro de Minas, Daniel Marques Ribeiro, 
e ao Supervisor de Infraestrutura, Everson André de Melo e Silva que representando 
a empresa SAMA Minerações Associadas, compartilharam conhecimentos e 
informações imprescindíveis para a realização deste trabalho. 

 
6. REFERÊNCIAS 

 
Bicca, V. H., Pinheiro, W. F., Filho, O. B., Neves, C. A., Neto, A. A., Teixeira, J. A. et. 
al. Informe Mineral Janeiro-Junho de 2016. Departamento Nacional de Pesquisa e 
Produção        Mineral        (DNPM)        [Internet]        2016;        Disponível        em: 
<http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe_mineral_2_2016>. 

 
Hartman H. L. SME Mining Engineering Handbook. 2ª ed. Littleton: Society for 
Mining, Metallurgy, and Exploration, INC. (SME); 1992. 

 
Hustrulid, W. Blasting Principles for Opens Pit Mining. Rotterdam: A.A. Balkema; 
1999. 

 
Scott, A. Opens Pit Blast Desing: Analysis and Optimisation. Australia: Julius 
Kruttschnitt Mineral Research Centre - JK MRC; 1996. 

http://www.dnpm.gov.br/dnpm/informes/informe_mineral_2_2016

	VILELA, D.R.T.1, SANTOS, R.C.P.2, RIBEIRO, D.M.3, SILVA, E.A.M.4, COELHO,
	RESUMO
	ABSTRACT
	1. INTRODUÇÃO
	2. MATERIAL E MÉTODOS
	3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	4. CONCLUSÕES
	5. AGRADECIMENTOS
	6. REFERÊNCIAS

