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RESUMO 

 

A avaliação dos teores de corte econômicos é capaz de otimizar o valor do 

empreendimento mineiro a partir da avaliação econômica de cada bloco. A avaliação 

econômica é capaz de definir a destinação de cada bloco, se este será direcionado para a 

planta de beneficiamento, para as pilhas de estéril ou ainda para as pilhas de estoque 

intermediárias. A determinação dos teores de corte não é constante no tempo e são 

influenciados por parâmetros técnicos como recuperações de mina e usinas, escalas de 

produção, diluições e parâmetros econômicos como preço de venda dos produtos, custos 

de lavra, de beneficiamento, de venda, de logística, etc.. Além destes fatores, é 

importante avaliar a distribuição dos teores e o conhecimento adquirido a respeito do 

depósito mineral ao longo do tempo da operação de lavra. A mineração tem no mercado 

o grande fator de variação nos parâmetros econômicos que alteram drasticamente o 

valor do teor de corte durante a vida da mina. É importante uma avaliação de todos os 

parâmetros técnicos e econômicos, a definição de minério e a determinação dos teores 

de corte para se maximizar o valor do empreendimento mineiro. 

 

 

 

Palavras chave: Planejamento de Lavra, Teor de Corte, Economia Mineral. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of the economic cut-off grades is able to optimize the value of the 

mining project from the economic evaluation of each block. The economic evaluation is 

able to set the destination of each block, if it is directed to the processing plant, waste 

dumps or stockpiles. Cut-offs grades are not constant over time and are influenced by 

technical parameters like mine recoveries, plant recoveries, production ratio, dilutions 

and economic parameters such as the selling prices, mining costs, processing costs, 

selling costs, logistics, etc . In addition to these factors, it is important to evaluate the 

distribution of grades and the knowledge gained about the mineral deposit as the mining 

proceeds. Market is the major factor for the drastically variation on values of cut-off 

grade during the life of the mine. It is important to an evaluation of all the technical and 

economic parameters, the definition of ore and the determination of cut-offs to 

maximize the value of the mining company. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Um dos parâmetros mais críticos na operação de lavra é o teor de corte. Taylor (1972; 1985) 

definiu teor de corte como “(..). qualquer teor que, por uma razão específica, é usado para 

separar dois destinos para o material: lavrá-lo ou não, processá-lo ou estocá-lo.”  

 

Segundo Lane (1988), o critério crucial para definição de minério é o de que o material 

proveniente do corpo mineralizado deve ser enviado ao processamento se, e somente se, a 

decisão de tratá-lo agrega valor econômico à operação. 

 

Para Dagdelen (1992), teor de corte é definido para se obter a distinção entre minério e estéril. 

O material em um depósito com teor acima do teor de corte é denominado minério e é 

enviado as plantas de processamento. Portanto, é crítico o fato de algum material que, hoje, é 

classificado como estéril se torne econômico ao ser processado no futuro. 

 

Na prática, diferentes teores de corte são definidos para diferentes propósitos dentro de uma 

operação. Plantas de processamento podem trabalhar em determinadas faixas de teores 

capazes de gerar produtos vendáveis e rentáveis no mercado e assim definir o critério de 

minério e estéril. 

 

Os teores de corte fornecem as bases para a determinação de tonelagens de minério e estéril, 

eles afetam o fluxo de caixa de uma operação de mina. Um valor presente líquido (VPL) é 

maximizado quando se encontra o balanço entre teores e toneladas lavradas que dependem de 

sua distribuição dentro do depósito mineral. No planejamento de uma lavra deve buscar esta 

maximização do VPL selecionando regiões de lavra com altos teores e tonelagens com uma 

visão geral do desenvolvimento futuro da mina e consciência das limitações técnicas de 

operação. 

 

Variações de preço são comuns no mercado de mineração e influenciam diretamente na 

receita de uma mina. Existem trabalhos de simulação de preços de venda de minério que 

passam pela simulação gaussiana e outros métodos para tentar predizer, com maior grau de 

certeza, qual seria o principal fator de modificação na definição de minério como Thompson 
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(2014), Asad (2012), Evatt (2012). Neste trabalho, todas as variáveis de preço e custo serão 

tratadas com embasamento determinístico. 

 

O valor ou benefício de cada bloco de lavra é calculado baseado nas estimativas técnicas e 

econômicas de acordo com o grau de dificuldade e da necessidade de seletividade na lavra, 

dificuldade de processamento dada pelo grau de liberação das partículas de acordo com 

contaminantes presentes, custos de transporte e de venda do produto tratado, custos 

administrativos e o valor do produto a ser vendido. 

 

O benefício de cada bloco ainda está sujeito às restrições legais, ambientais, de 

processamento, de lavra, etc, ou seja, um bloco pode possuir benefício positivo e ser 

interessante lavrá-lo como minério o mais rápido possível afim de se maximizar o Valor 

Presente Líquido, porém se houver alguma restrição como alto teor de contaminantes ou falta 

de liberação ambiental da área naquele período a postergação deste bloco pode afetar o fluxo 

de caixa do empreendimento. 

 

A função benefício é uma formulação matemática que congrega todos os parâmetros a serem 

utilizados no empreendimento mineiro e os transforma em valor (positivo ou negativo). A 

maximização do VPL busca encontrar, de forma operacional, o melhor resultado para o fluxo 

de caixa do empreendimento a partir do valor econômico de cada bloco e suas restrições de 

massa, teores, consumos etc, dentro de vários períodos de tempo. Tal maximização segue a 

equação 1. 
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𝑀𝑎𝑥 𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝑉𝐸𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

 Equação (1) 

 

Sujeito a: 

 

𝑇𝑚𝑛 ≤ 𝐶𝑚𝑛 

𝑇𝑝𝑛 ≤ 𝐶𝑝𝑛 

𝑇𝑣𝑛 ≤ 𝐶𝑣𝑛 

Equação (2) 

Equação (3) 

Equação (4) 

 

 

onde: 

VE é o valor econômico 

i é a taxa de desconto 

n é o indicador de períodos 

Tm é a quantidade de material lavrado 

Cm é a capacidade de lavra 

Tp é a quantidade de minério processado 

Cp é a capacidade de processamento da usina 

Tv é a quantidade de produto transportado e comercializado 

Cv é a capacidade de transporte e comercialização de produto 

 

Os teores de corte podem ser estabelecidos considerando diferentes objetivos como 

maximização do VPL (mais comum), ou a necessidade de alimentação da usina. 

 

Segundo Taylor (1972), é impossível uma maximização do VPL com um teor de corte 

constante durante toda a vida da mina, pois o teor de corte médio está associado a 

disponibilidade de minério e seus teores. Caso esteja-se lavrando em uma região de teor 

elevado, a tendência é que receita seja muito superior às despesas e assim tem-se um teor de 

corte baixo, por outro lado, em um período onde se estiver lavrando blocos de baixo teor, o 

teor de corte será mais elevado. 
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A maximização do Valor Presente Líquido está na questão da possibilidade de o estéril ser 

considerado minério no futuro e na forma com que o minério de baixo teor deve ser enviado 

às usinas de processamento. 

 

1.1 Objetivo do Estudo 

 

O objetivo deste estudo foi estabelecer critérios de definição de minério que possam ser 

avaliados rotineiramente durante os trabalhos de planejamento de lavra e assim permitir um 

melhor resultado econômico para o empreendimento mineiro. E, para tanto serão estudadas a 

influência do teor de corte na definição de minério e a influência no resultado econômico de 

um empreendimento mineiro.  

 

1.2 Justificativa 

 

Em diversas operações de mineração utilizam-se teores de corte para definição de minério 

muitas vezes estabelecidos em uma época em que os custos, preços e parâmetros técnicos não 

são mais aplicáveis e, algumas vezes, utilizam-se os valores estabelecidos durante a fase de 

projeto. 

 

Este trabalho busca estabelecer uma definição de minério para minas de fosfato e definir uma 

metodologia para determinação do teor de corte. Tal metodologia busca maximizar o valor 

econômico e a tonelagem de minério das reservas do empreendimento mineral. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos mais as referências bibliográficas. O primeiro 

capítulo aborda a introdução do tema, a visão geral do problema, os objetivos e a justificativa 

e relevância do estudo de caso. 

O Capítulo 2 contém a revisão bibliográfica onde são abordados os principais conceitos deste 

trabalho como o valor do dinheiro no tempo, modelo de blocos, gargalos de produção e qual a 

atual prática dos teores de corte aplicados em minas do Brasil. 
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A metodologia utilizada para o trabalho, como a definição de minério e o cálculo do teor de 

corte e as ferramentas utilizadas para a realização do trabalho são descritas no Capítulo 3. 

O Capítulo 4 descreve o estudo de caso de uma mina de fosfato brasileira.  

No Capítulo 5 estão os resultados do estudo da reserva avaliada e do cálculo do valor presente 

líquido. 

O Capítulo 6 contém as conclusões e considerações finais desse estudo. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A otimização do teor de corte com o uso de variáveis determinísticas continua a ser uma área 

de investigação segundo Krzanovic (2015). Yi (1988) desenvolveu um método para resolver o 

problema utilizando a Teoria do Controle Ótimo. Whittle (1995) propôs o uso de custos de 

oportunidade na otimização teor de corte. Cairns (2003) apresentou um modelo para 

determinar o impacto de certos fatores econômicos, como o preço e taxa de juros, no teor de 

corte e distribuição de teores. Minnitt (2004) aplica as teorias de Lane em um depósito de 

ouro para demonstrar o aumento do Valor Presente Líquido. Asad (2005) desenvolveu o 

algoritmo de otimização de Lane para otimização do teor de corte de uma mina a céu aberto, 

com vários metais e estoques. Posteriormente, Asad (2007) ele aprimorou o algoritmo, 

considerando a dinâmica dos preços dos metais e aumento de custos. 

 

O teor de corte tem sido objeto de muitas pesquisas (Asad 2012, Azimi, 2011, Bascetin 2011, 

Cairns 2003, Evatt 2012, Khodayari 2012, Krzanovic 2015, Minnitt, 2004, Thompson 2014, 

Yasrebi 2014, Wang 2010) como um dos mais importantes parâmetros no planejamento de 

mina porque afeta diretamente o Valor Presente Líquido do empreendimento. 

 

De acordo com Krzanovic (2015), Kennet Lane é considerado o pioneiro no desenvolvimento 

de técnicas para determinação do teor de corte. Lane (1988) define, entre outras coisas que, 

para se obter melhor resultado econômico em um empreendimento mineral, deve-se priorizar 

as regiões de lavra com maior capacidade de trazer melhor retorno financeiro nos primeiros 

anos de operação porque, neste período da mina, necessita-se de um grande retorno financeiro 

para se pagar o investimento feito no inicio das operações da mina reduzindo-se, o máximo 

possível, o payback do empreendimento.  

 

Segundo Bascetin (2011), a otimização dos teores de corte envolve uma análise complexa que 

está ligada ao conhecimento do modelo econômico do empreendimento, a distribuição de 

massas e teores ao longo do depósito e de parâmetros técnicos que permitam aos softwares 

comerciais consagrados executarem os algoritmos de otimização de cava de forma a gerar 

uma série de cavas ótimas. 

 



 

7 

 

As seções seguintes apresentam a revisão bibliográfica dos temas que serão abordados nesta 

dissertação de mestrado. 

2.1 Valor do Dinheiro no Tempo 

 

Dinheiro é uma variável que possui quatro dimensões: Moeda, Valor, Tempo (data) e Direção 

(Pagamento ou Recebimento). Qualquer quantia monetária só tem significado se for 

informado o seu valor, a moeda, a data de sua ocorrência e se é um pagamento ou 

recebimento da quantia referida. 

 

Para Bressan (2008) Fluxo de caixa é uma maneira simples de representar as quatro 

dimensões do Capital. Colocam-se ao longo do eixo do tempo (período) as datas de 

ocorrência das entradas ou saídas do Capital. O eixo do tempo é dividido em frações 

representando dias, semanas, meses, trimestres, semestres, anos, etc. Obtém-se o valor total 

do fluxo de caixa a partir de uma soma simples de todas as entradas e saídas daquele período. 

A este valor dá-se o nome de margem ou benefício. Uma visão esquemática de um fluxo de 

caixa pode ser vista na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Representação de Fluxo de Caixa 

 

Devido a existência de juro ou valor do dinheiro no tempo é, financeiramente impróprio 

somar, subtrair ou comparar valores monetários que ocorram em datas diferentes. Para que 

tais operações sejam possíveis, faz-se necessário conduzir os valores (capitalizar valores 

passados ou descontar valores futuros) para a mesma data. 

 

Entradas de Caixa ($)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Períodos

Saídas de Capital ($)
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A taxa de desconto corresponde a rentabilidade que um acionista deseja obter de remuneração 

do seu capital investido na empresa. Esta expectativa de remuneração é composta de duas 

partes. A primeira delas é a remuneração que o acionista estaria obtendo em um investimento 

sem risco, geralmente títulos públicos de alta liquidez. A segunda parte corresponde ao risco 

percebido associado ao investimento. Uma taxa de desconto seria formada por uma Taxa sem 

Risco acrescido de uma Taxa de Risco. 

 

Segundo Bressan (2018), um dos fatores que devem ser levados em conta para uma correta 

avaliação econômica dos fluxos de caixa é o valor cronológico do dinheiro. Toda unidade 

monetária tem seu custo de utilização, que pode apresentar-se em forma de juros devido 

quando se obtém um empréstimo, ou pode bem representar o custo de oportunidade 

equivalente aos resultados que se obteria de outras aplicações. Em resumo, uma soma de 

dinheiro deve sempre estar afetada de uma data para poder determinar o seu valor econômico. 

 

Para poder estabelecer uma estratégia de investimento deve-se desenvolver a formulação que 

permita determinar o valor de uma quantia ao longo de um intervalo temporal, o valor futuro 

“VF”, ou, pelo contrário, o quanto equivaleria esse valor futuro em unidades monetárias de 

hoje, o Valor Presente Líquido “VPL”. 

 

O Valor Presente Líquido permite comparar investimentos iniciais com retornos futuros a fim 

de indicar se vale a pena, ou seja, se é mais vantajoso do que simplesmente deixar o dinheiro 

aplicado em um ativo financeiro. 

 

Em complemento, a Taxa Interna de Retorno (TIR) calcula a taxa de juros para a qual manter 

o dinheiro aplicado seria equivalente a utilizá-lo em um novo projeto. 
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2.2 Definição de Teor de Corte 

 

O teor de corte é um dos parâmetros técnicos e econômicos que mais afetam a economia de 

uma empresa de mineração segundo Krzanovic (2015). 

 

De acordo com Evatt (2012), organizações internacionais como a Securities and Excanges 

Commision (SEC), a United Nations Framework for Classification for Fossil Energy and 

Mineral Reserves (UNFC), o Commitee for Mineral Reserves International Reporting 

Standards (CRIRSCO) e o código JORC, traçam regras para se estabelecer um padrão mínimo 

de se reportar as reservas. Eles definem reservas como a porção do depósito mineral que se 

comprova técnica, legal e economicamente lavrável.  

 

Segundo Krzanovic (2015), a definição do teor de corte é um dos processos fundamentais 

para a otimização e, portanto, um parâmetro chave no planejamento de lavra, gerenciamento 

da produção e da fundamentação das tomadas de decisões de investimentos no setor.  

 

O teor de corte define a qualidade de minério que será lavrado, processado, transportado e 

vendido em um período “n” de tempo, portanto a lucratividade do empreendimento mineral é 

diretamente dependente da definição deste parâmetro. 

 

De acordo com a teoria de teor de corte de Lane (1964, 1988), o limite das operações de 

explotação é dado quando se atingem os objetivos estabelecidos como capacidade de lavra, de 

processamento, de transporte e/ou de mercado. Yasrebi (2014) diz que a restrição de 

capacidade de algum destes itens determina a quantidade de material lavrado, limitando os 

teores de corte econômicos. Caso haja a restrição de mais de um destes itens dentro de um 

mesmo período, as capacidades são balanceadas de forma a maximizar cada um considerando 

a distribuição de teores e tonelagens disponíveis na jazida. 

 

Desta forma, a determinação do teor de corte é dada pela necessidade de atendimento aos 

limites de produção e da disponibilidade deste material, visando a maximização do VPL da 

mina. Como a qualidade e a disponibilidade de material são normalmente variáveis ao longo 

da mina, os teores de corte podem variar periodicamente. Variáveis técnicas e econômicas 
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também afetam os teores de corte como: recuperações, preços, mercado, custos, logística, 

impostos, inflação, etc. 

 

Segundo Azimi (2011), a principal meta de um plano de lavra é encontrar um plano ótimo que 

resulte no maior Valor Presente Líquido do empreendimento de acordo com as restrições 

técnicas e operacionais. O planejamento da mina deve responder três questões principais: 

 

a) O bloco deve ser lavrado ou não? 

b) Se lavrado, em qual período deve acontecer? 

c) Uma vez que está lavrado, como deve ser processado (ou para onde deveria ser 

enviado)? 

 

As soluções das questões citadas passam pela definição da função benefício que determina 

valor dos blocos, pela definição de minério para se aplicar a destinação de cada bloco e a 

avaliação de que se o bloco será lavrado ou não. O período em que o bloco deve ser lavrado é 

uma questão que deve ser respondida principalmente pela disponibilidade de minério dentro 

do depósito de forma que a lavra deste bloco seja feita no período mais interessante para a 

maximização do Valor Presente Líquido. 

 

Os gargalos de produção são fundamentais para a determinação do teor de corte e podem 

variar dependendo da capacidade de lavra, da capacidade da usina e da comercialização do 

produto. 

 

A Figura 2 apresenta os custos fundamentais do algoritmo de Lane (Hustrulid, 2006) e que 

foram reescritos por Yasrebi (2014). Nesta figura são listados os principais custos envolvidos 

no processo de determinação do teor de corte. 
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Figura 2 - Fundamentos do algoritmo de Lane na operação de lavra 

 

O teor de corte é dado como aquele em que os custos de lavra, processamento, transporte de 

produto, além dos custos administrativos, sejam pagos, ou seja: 

 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 ≥ 0  Equação (5) 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = (𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑟𝑒𝑐𝑛 ×  𝑡𝑛 × 𝑇𝑃𝑚𝑛
 Equação (6) 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 = (𝑐𝑚𝑛 × 𝑇𝑀𝑛) + (𝑐𝑝𝑛 × 𝑇𝑃𝑛) + (𝑐𝑎𝑛) Equação (7) 

 

Das equações (5), (6) e (7) tem-se: 

 

[(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑟𝑒𝑐𝑛 ×  𝑡𝑛 × 𝑇𝑃𝑚𝑛
] − [(𝑐𝑚𝑛 × 𝑇𝑀𝑛) + (𝑐𝑝𝑛 × 𝑇𝑃𝑛) +

(𝑐𝑎𝑛)] ≥ 0     

Equação (8) 

 

 

Ou 

 

Custos Operacionais (Minério + Estéril)

Unidade: $ / tonelada lavrada

Custos Operacionais (Minério)

Unidade: $ / tonelada alimentada

Custos Operacionais (Produto)

Unidade: $ / tonelada transportada

Mina

Lavra

Usina

Comercialização / 

Transporte
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𝑡𝑛  ≥
((𝑐𝑚𝑛 × 𝑇𝑀𝑛) + (𝑐𝑝𝑛 × 𝑇𝑃𝑛) + (𝑐𝑎𝑛))

(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑟𝑒𝑐𝑛 × 𝑇𝑃𝑚𝑛

 
Equação (9) 

 

E então, considerando-se um bloco homogêneo e de minério, tem-se que TM = TP, então: 

 

𝑡𝑛 ≥

𝑐𝑚𝑛  + 𝑐𝑝𝑛 +  (
(𝑐𝑎𝑛)

𝑇𝑃𝑛
⁄ )

(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑟𝑒𝑐𝑛
 

Equação (10) 

 

onde, 

n é o indicador de período 

pv é o preço de venda em ($/t de produto) 

cv é o custo de comercialização e transporte ($/t de produto) 

cm é o custo de lavra ($/t lavrada) 

cp é o custo de processamento ($/t de minério) 

ca são os custos administrativos ($/ano) 

t é o teor de corte do material de interesse (%) 

rec é a recuperação metalúrgica da usina (%) 

TM é a quantidade de material lavrado (t/a) 

TP é a quantidade de material processado (t/a) 

 

Dagdelen (1993), Asad (2011) e Bascetin (2011) descrevem os gargalos de produção que 

influenciam no cálculo de teor de corte, como três: 

 

a) Capacidade de lavra; 

b) Capacidade da usina; 

c) Capacidade de transporte e/ou de mercado. 

 

Quando a capacidade de lavra da mina é o gargalo da produção, a mina é responsável por 

possíveis impactos negativos no fluxo de caixa devido aos teores alimentados serem aqueles 

que a mina tem condições de estar lavrando naquele momento, sem opções para serem 

maximizados. Deve-se, desta forma, alimentar a usina com os teores da forma que são 

lavrados, regiões de baixo teor na mina farão com que a usina opere em condições mais 
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severas, penalizando o fluxo de caixa. Além disso, as capacidades de processamento e 

transporte de produto poderão ficar subutilizadas ou sofrerão variações ao longo da vida da 

mina. Neste cenário, todo o minério lavrado na mina será direcionado prioritariamente à usina 

mesmo sendo este minério de qualidade inferior. 

 

No caso de a usina ser o gargalo da produção, o teor de corte é aquele capaz de pagar, além do 

custo de processamento, refino e logística, o custo de não se enviar determinado bloco à usina 

naquele momento, destinando o bloco a uma pilha de estoque temporária ou mesmo a uma 

pilha de estéril. 

 

De forma similar, quando a logística ou o mercado é o limitador da produção, os teores de 

corte tem sua unidade dada por unidade transportada ou vendida e deve ser comandado 

prioritariamente pela capacidade de processamento de teores mais elevados pela usina, desde 

que influenciem diretamente às equações geometalúrgicas, ou seja, no caso de quanto mais 

alto o teor alimentado, maior a recuperação. 

 

2.3 Minas de Rocha Fosfática no Brasil 

 

O Brasil é o sexto maior produtor mundial de rocha fosfática, com cerca de 6,2 milhões de 

toneladas de concentrado em 2011. Isto representa 3,25% da produção mundial estimada em 

191 milhões de toneladas. Com os novos investimentos previstos, a produção deverá alcançar 

11,6 milhões de toneladas anuais nos próximos cinco anos. 

 

A produção mundial de rocha fosfática está concentrada em sete países, destacando-se China, 

Estados Unidos, Marrocos, Rússia, Tunísia, Brasil e Jordânia. A China foi líder da produção, 

com 100 milhões de toneladas (USGS – 2016). 

 

O Brasil tem 315 milhões de toneladas em reservas de minério contido (USGS – 2016). Essas 

reservas estão concentradas, principalmente, em Minas Gerais com 68%, seguido de Goiás 

com 14%, São Paulo com 6% e outros com 12%. 
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A Rocha Fosfática é utilizada principalmente na fabricação de fertilizantes, embora também 

seja insumo para a fabricação de sabão, detergentes e de outros produtos de limpeza e de 

ração animal. 

 

O Brasil é o 4º consumidor mundial de fertilizantes, ficando atrás apenas da China, da Índia e 

dos Estados Unidos. Como pode ser visto na Figura 3, o Brasil manteve-se estável na produção 

de rocha fosfática ao longo dos anos diferente da tendência mundial de crescimento. 

 

 

Figura 3 – Produção de Concentrado Fosfático no Brasil e no Mundo 

 

A importação brasileira em 2011 cresceu vertiginosamente, principalmente, dos produtos 

intermediários de Fósforo, que saltou de 1,2 milhão de toneladas em 2010, que correspondem 

a US$ 561,3 milhões, para 2,1 milhões de toneladas em 2011, com um custo de US$ 1,3 

bilhão. O preço de venda do fosfato, segundo o site da InfoMine, pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 4 – Evolução do Preço Médio do Minério de Fosfato 

 

Adubos/Fertilizantes com Nitrogênio, também tiveram um aumento considerável na 

importação, já que em 2010 foram importadas 416,5 mil toneladas, correspondendo a US$ 

148,9 milhões, saltando para 1,1 milhão de toneladas e US$ 498,5 milhões em 2011. 

 

Na Figura 5 pode-se observar que a importação bresileira de produtos intermediários tiveram 

origem principalmente, do Marrocos (25%), EUA (21%), Rússia (14%), China (13%) e Israel 

(10%), que custaram US$ 3,3 bilhões ao País.  

 

Os bens primários de fósforo tiveram crescimento moderado na quantidade, mas expressivo 

aumento nos dispêndios (US$ 135,1 milhões em 2010 para US$ 207,3 milhões em 2011), 

sendo a origem dos mesmos, principalmente, o Marrocos (47%), a Argélia (23%) e o Peru 

(16%). 
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Figura 5 – Origem das importações brasileiras de produtos intermediários fosfatados 
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2.4 Teor de Corte praticado em Minas de Fosfato no Brasil 

 

Foi feito um levantamento em algumas minas brasileiras de fosfato para avaliação de quais 

seriam os teores de corte utilizados nestas minas que incluem o Complexo Minero-químico de 

Catalão, o Complexo de Mineração de Tapira, o Complexo Minero-químico de Araxá, a 

Mineração de Fosfato de Catalão e o Complexo Minero-químico de Cajati. 

 

O Complexo Minero-químico de Catalão está instalado dentro do complexo alcalino 

carbonatítico da jazida de fosfato de Catalão, em Goiás. A unidade ocupa uma área com mais 

de 2.600 hectares e emprega cerca de 1.200 profissionais, entre diretos e indiretos. No local, 

estão contempladas as atividades de mineração, beneficiamento de minério fosfático, 

filtragem, secagem, acidulação e granulação. 

 

A mineração de fosfato de Catalão e o terminal rodoferroviário estão em operação desde 

1982. Em 2001 o complexo foi ampliado, com a instalação de unidades de produção de 

fertilizantes fosfatados. As operações de lavra trabalham com um teor de corte de 7% de 

P2O5 apatítico. 

 

O Complexo de Mineração de Tapira é a maior mineração de fosfato do Brasil e a segunda 

maior da América Latina. A rocha fosfática de Tapira dá origem a dois produtos: o 

concentrado fosfático convencional e o ultrafino, ambos utilizados em fertilizantes para 

diferentes culturas agrícolas. 

 

A lavra na mina de Tapira é realizada utilizando-se o teor de corte de 5% em P2O5 apatítico e 

o minério é transportado via caminhões para as britagens, onde é reduzido a granulometrias 

menores, para adequação ao processo. Em seguida, o minério é empilhado em pátios de 

homogeneização, formando pilhas homogêneas que vão alimentar o processo de concentração 

na usina de beneficiamento. 

 

A mineração de fosfato do Complexo Minero-químico de Araxá iniciou suas atividades em 

1971. Em 2000 foi inaugurada a planta de ácido sulfúrico. Desenvolve processos de 

mineração, beneficiamento e fertilizantes, produzindo concentrado apatítico e ácido sulfúrico 

que são consumidos na unidade para produção de fertilizantes e enviados para os Complexos 
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Minero-químico de Guará (SP) e Cubatão (SP). O teor de corte aplicado à mina é de 5% em 

P2O5 apatítico. 

 

O Complexo Minero-químico de Cajati está localizado na região do Vale do Ribeira, e iniciou 

suas atividades de industrialização e comercialização de fertilizantes em 1938, tornando-se 

pioneiro na mineração de rocha fosfática no Brasil. 

 

Além de mineração, o complexo industrial de Cajati também possui uma usina de 

processamento de rocha fosfática, sendo o maior produtor de fosfatos para nutrição animal da 

América Latina. Com isso, é responsável pelo abastecimento de 55 % do fosfato bicálcico 

utilizado no mercado brasileiro, além de exportar cerca de 6% de sua produção para 

Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai.  A lavra do minério de Cajati pratica um teor de corte 

de 3% em P2O5. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA E FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 

De acordo com a revisão bibliográfica, o estudo desenvolvido conta com duas abordagens, as 

quais estão detalhadas nas seções seguintes. 

 

3.1 Definição de Minério 

 

A definição de minério foi elaborada para se classificar os blocos com os seus prováveis 

destinos. Baseado no fluxograma apresentado na Figura 6, esta definição insere critérios para 

a definição de minério, minério marginal, estéril revelado e estéril. 

 

 

Figura 6 – Fluxograma da definição de minério 
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3.1.1 Critérios tecnológicos 

 

Para que cada bloco seja avaliado como possível bloco de minério, este deve atender as 

especificações de litologias, intemperismos, qualidade, classificações de recurso, definições 

legais e ambientais além de outras características de cada operação que permitam que este 

bloco seja lavrado e processado gerando receita. 

 

3.1.2 Minério 

 

Caso cumpra todos os requisitos do item 3.1.1, para o bloco ser classificado como minério 

este deve possuir qualidades mínimas capazes de gerar resultado econômico positivo a partir 

da diferença entre a receita e todos os custos, ou seja: 

 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 ≥  𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 

 

3.1.3 Minério Marginal 

 

Caso o bloco atenda aos critérios do item 3.1.1, mas não gera resultado positivo a partir da 

diferença entre receitas e custos, este deve ter seus custos e receitas reavaliados de forma que, 

se o custo de transporte do bloco para pilha de estéril for maior que o beneficio deste bloco 

caso ele seja destinado à planta, este bloco será definido como minério marginal. O software 

otimizador analisará se o esse bloco terá como destino a usina de processamento ou o depósito 

de estéril usando este critério. 

 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 < 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜 ≥ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙
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3.1.4 Estéril Revelado 

 

Caso o bloco atenda aos critérios do item 3.1.1, mas não gera resultado positivo a partir da 

diferença entre receitas e custos, este deve ter seus custos e receitas reavaliados de forma que, 

se o custo de transporte do bloco para pilha de estéril for menor que todos os custos de 

produção, este será definido como estéril revelado. 

 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 < 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜 <  𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙
 

 

 

3.1.5 Estéril franco 

 

Será definido como estéril franco todo o bloco que não atenda aos critérios definidos no item 

3.1.1. 

 

3.2 Definição do teor de corte 

 

O teor de corte aplicado será obtido a partir da definição de minério, minério marginal, estéril 

revelado e estéril conforme descrito no item 3.1. 

 

No caso das minas de fosfato que trabalham com recuperação mássica a equação 10 sofrerá 

uma adaptação, pois a receita será dada pela forma: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = (𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑛 ×  𝑇𝑃𝑚𝑛
 

 

Equação (11) 

 

então, 

 

[(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑛 × 𝑇𝑃𝑚𝑛
] −  [(𝑐𝑚𝑛 × 𝑇𝑀𝑛) + (𝑐𝑝𝑛 × 𝑇𝑃𝑛) + 𝑐𝑎𝑛]

≥ 0 

Equação (12) 

 

Ou 
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𝑟𝑒𝑛𝑑𝑛  ≥
((𝑐𝑚𝑛 × 𝑇𝑀𝑛) + (𝑐𝑝𝑛 × 𝑇𝑃𝑛) + 𝑐𝑎𝑛 )

(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑇𝑃𝑚𝑛

 

 

Equação (13) 

 

como: 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑛 = 𝑓(𝑃2𝑂5)𝑛 

 

Equação (14) 

 

então 

 

𝑓(𝑃2𝑂5)𝑛 ≥
((𝑐𝑚𝑛 × 𝑇𝑀𝑛) + (𝑐𝑝𝑛 × 𝑇𝑃𝑛) + 𝑐𝑎𝑛 )

(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛) × 𝑇𝑃𝑚𝑛

 

 

Equação (15) 

 

Como, nesta avaliação, que TM = TP, então temos: 

 

𝑓(𝑃2𝑂5)𝑛 ≥
𝑐𝑚𝑛  + 𝑐𝑝𝑛 +  (

𝑐𝑎𝑛
𝑇𝑃𝑛

⁄ )

(𝑝𝑣𝑛 − 𝑐𝑣𝑛)
  

Equação (16) 

 

onde, 

 

código Descrição unidade 

n indicador de período ano 

pv preço de venda $/t produto 

cv custo de comercialização / transporte $/t produto 

cm custo de lavra S/t lavrada 

cp custo de processamento $/t minério 

ca custos administrativos $/ano 

f(P2O5) 
função geometalúrgica para recuperação 

mássica 
% 

rend Recuperação mássica % 

TM tonelagem de material lavrado t/a 

TP tonelagem de material processado t/a 

 

 



 

23 

 

Esta definição de minério está associada a todos os custos da operação sendo, principalmente, 

necessária a correta contabilização do custo de transporte de minério e estéril para a definição 

de minério marginal e estéril revelado. 

 

A função geometalúrgica para obter-se a recuperação em massa possui papel fundamental 

para determinação do teor de corte econômico.  

 

3.3 Ferramentas Utilizadas 

 

O trabalho inicial foi executado com auxílio do software de planejamento de mina Maptek 

Vulcan
®
, onde foi desenvolvida a função benefício, gerado o modelo de blocos e trabalhados 

todos os parâmetros técnicos e econômicos a serem analisados, além da visualização gráfica 

dos trabalhos. 

 

Para as etapas de otimização de cavas, sequenciamento de lavra e avaliação econômica 

utilizou-se o software Geovia Whittle
®
. Para a etapa de otimização de cavas o software 

Whittle utiliza o algoritmo de Lerchs-Grosmman 3D.Para o sequenciamento de lavra 

empregou-se o algoritmo Milawa que trabalha por meio de “pushbacks” definidos a partir de 

cavas intermediárias geradas por uma série de fatores (de 0 a 1) aplicados ao preço de venda. 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO – APLICAÇÃO DE TEOR DE CORTE 

ECONÔMICO EM MINA DE FOSFATO BRASILEIRA 

 

Como estudo de caso, será feita uma avaliação em um depósito hipotético de fosfato. Para 

aplicação da teoria dos teores de corte econômicos discutida nos itens anteriores, foi feito um 

estudo de caso de uma mina de fosfato brasileira usando as definições de minério e foi 

avaliado o seu impacto econômico no empreendimento. 

 

A pedido da empresa que possui os direitos econômicos deste depósito mineral e que 

gentilmente cedeu a base de dados, não serão divulgados o nome, a posição do depósito ou 

informada qualquer referência que possa identificar a mina estudada por se tratar de 

informação confidencial da empresa. 

 

Este estudo de caso tem o caráter de quantificar e discutir as diferenças no valor econômico 

obtido a partir da avaliação da aplicação do teor de corte econômico. 
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4.1 Avaliação da informação do modelo de blocos de recursos 

 

O conceito de modelo de bloco é concebido para representar uma formação de geológica em 

pequenos paralelepípedos (blocos) ajustados em um grid tridimensional. O termo "modelo de 

blocos" deriva da representação da realidade (um modelo = uma representação da realidade) 

em formato de um conjunto de blocos. A cada bloco podem ser atribuídas caraterísticas 

independentes umas das outras (valores como teores, densidades, informação econômica ou 

qualquer outro valor relevante). 

 

Este tipo de modelo tem a vantagem de permitir que as formas geométricas complexas dos 

modelos geológicos possam ser tratadas como uma soma de objetos de geometrias simples. 

Do mesmo modo, permite uma abordagem simples para a distribuição de conteúdo de metal. 

 

Simplificar a realidade desta forma permite que os depósitos minerais possam ser lidos e 

interpretados por programas de software especializados, particularmente úteis para fins de 

planejamento de mina. 

 

Para a demonstração do estudo de caso proposto, foi trabalhado um modelo de blocos 

estimado para minério de fosfato de um depósito localizado no Brasil. 

 

Foram feitas avaliações qualitativas e quantitativas das variáveis do modelo de blocos com 

informações geológicas e de qualidade para se conhecer as informações trabalhadas e qual a 

sua distribuição espacial. 

 

O modelo possui 3.608.204 blocos nas dimensões de 25 m x 25 m x 10 m cada bloco. O 

modelo de blocos possui 260 blocos na direção X, 300 blocos na direção Y e 10 blocos na 

direção Z e cortado pela topografia. 
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4.1.1 Avaliação estatística 

 

Foi feita uma avaliação estatística das principais variáveis do modelo de blocos para se 

conhecer as qualidades médias, mínimas e máximas de cada variável modelo, a Figura 7 lista 

como exemplo a variável P2O5. 

 

 

Figura 7 – Avaliação Estatística dos Recursos Minerais - Variável P2O5 

 

 

4.1.2 Distribuição dos teores de P2O5 no modelo de blocos 

 

Foi feita uma avaliação visual das qualidades do modelo de recursos para se conhecer a 

distribuição espacial dos teores do modelo de recursos.  

 

Dentre estas qualidades foi feita a avaliação da distribuição dos teores de P2O5, conforme 

Figura 8, e intemperismo, conforme e Figura 9. 
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Figura 8 – Distribuição espacial dos teores de P2O5 no modelo de blocos estudado 

 

Os intemperismos são classificados, da base para o topo, conforme o seguinte perfil vertical: 

rocha sã ou fresca, rocha alterada ou decomposta, isalterito, aloterito e solo. Estes horizontes 

possuem aspectos geológicos, mineralógicos e geoquímicos bem definidos. 

 

 

Figura 9 – Perfis de intemperismo no modelo de blocos 

 

Foram analisados os tipos de rocha encontrados na área do modelo e descritos conforme a 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Tipos de Rocha encontrados na área do modelo de blocos 

Descrição  Definição 

Cobertura Materiais estéreis (não mineralizados) em fosfato e/ou titânio que 

incluem solo, argila, turfa, canga e laterita. 

Série Bebedourítica Grupo de rochas silicáticas que inclui piroxenito, bebedourito e 

flogopitito, dentre outros que apresentem ≥ 50% de teores de 

piroxênio e/ou contenham perovskita. O termo flogopitito abrange a 

rocha ígnea ou metassomática constituída por não menos que 50% 

de flogopita ou vermiculita, incluíndo o antigo glimerito e o 

lamprófiro. 

Série Foscorítica Grupo de rochas constituídas por variações modais em apatita, 

magnetita e silicatos magnesianos (olivina e/ou flogopita), que inclui 

foscorito,nelsonito, apatitito, magnetitito e dunito. 

Série Carbonatítica Abrange os calciocarbonatitos e os magnesiocarbonatitos. 

Sienito Inclui as rochas ígneas saturadas (quartzo ausente ou subordinado) 

formadas por feldspato potássico predominando sobre plagioclásio, 

e minerais ferromagnesianos como biotita e hornblenda. Sienito 

(plutônico) e traquito (equivalente vulcânico). 

Silexito Rochas ricas em sílex ou quartzo secundário de consistência bastante 

compacta. 

Fenito Rochas encaixantes alteradas quimicamente devido às reações com 

os fluidos alcalinos provenientes da colocação do domo. 

Outros Quaisquer tipos de rocha como feldspatóidito, milonito, anfibolito, 

serpentinito, dentre outras, que não se encaixem em nenhum dos 

grupossupracitados. 

Rocha Encaixante Inclui quartzito, folhelho, xisto, rocha sedimentar, dentre outras que 

representem rochas originadas em período anterior ao da formação 
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4.1.3 Parametrização dos recursos minerais 

 

Foi feita uma parametrização das informações do modelo de blocos conforme Figura 10. A 

parametrização dos recursos é uma ferramenta que permite classificar a informação geológica 

em faixas de teor, informando-se também a massa de material naquela faixa, bem como os 

seus teores médios. A informação é cumulativa para se ter uma melhor visualização do 

comportamento do material a ser analisado. 

 

Foram plotadas duas curvas de parametrização, sendo: 

 

a) tonelagem acumulada x faixa de teor de P2O5, 

b) teor médio de P2O5 x faixa de teor de P2O5. 

 

 

Figura 10 – Curvas de Parametrização do Modelo de Recursos Minerais Avaliado 
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4.2 Definição da Distância Média de Transporte 

 

A distância média de transporte é a distância percorrida pela frota de transporte desde a frente 

de lavra até o seu destino final. Foram calculadas duas distâncias de transporte para cada 

bloco: as distâncias entre a sua posição no modelo de blocos e a pilha de estéril e a britagem 

primária como mostrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Destinos de minério e estéril 

 

Foi calculada uma distância fixa entre ponto de saída da mina e o destino. A distância variável 

foi calculada por meio das equações constantes na Figura 12. Foram calculadas as duas 

equações (a) e (b) que variam de acordo com a orientação da reta entre o bloco e o seu 

destino. Foi assumida a maior distância entre as duas. A este cálculo foi aplicado um fator de 

curva para representar a distância real percorrida. Este fator de curva representa o coeficiente 

Britagem 

primária 

Depósito 

de Estéril 
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da distância entre o caminhão percorrer uma distância em linha reta e percorrer uma curva 

fechada, sendo calibrado empiricamente. 

 

 

Figura 12 – Equações da distância média de transporte 

 

4.3 Geração de função benefício 

 

A função benefício permite valorar um bloco a partir de suas informações de qualidade e 

massa como descrito no item 1. A cada bloco de lavra são imputados parâmetros econômicos 

geradores de receitas e custos capazes de gerar valor a este bloco. 

 

Para ser considerado um possível bloco de minério, o bloco deve atender primeiramente as 

especificações de litologias, intemperismos, qualidade, classificações de recurso, definições 

legais e ambientais além de outras características de cada operação conforme listado no item 

3.1.1. 

 

Na Tabela 2 são informados os critérios tecnológicos que o bloco deve atender para ser 

considerado candidato a minério. Os blocos abaixo do teor de 4% de P2O5 não possuem 

amostras geometalúrgicas representativas para serem consideradas na análise portanto não é 

possível considerar recuperações para estes blocos com a base de dados existente. 

 

Enfatiza-se a importância de uma análise mais representativa do material abaixo do teor de 

corte prático de 5% afim de suportar teste geometalúrgicos. 
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Sabe-se que as operações têm como prática não fazerem a análise geometalúrgica de amostras 

abaixo do teor praticado afim de minimizar os custos desta operação. Com este trabalho fica 

clara a importância desta análise para aumento de reservas e aumento de valor econômico. 

 

Tabela 2 – Condicionantes para definição de minério 

P2O5 Total Relação CaO / P2O5 Tipo de Rocha Intemperismo 

P2O5 > 4.0 1<=RCP<=2,5 Bebedourito Isalterito 

P2O5 > 4.0 1<=RCP<=2,5 Foscorito Isalterito 

 

As condicionantes legais e ambientais estão sendo consideradas como limitantes no cálculo de 

reservas. O fluxograma simplificado da mina é apresentado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Fluxograma das operações 

 

O preço de venda originou-se da média ponderada dos anos de 2011 a 2013 sobre a 

composição de todos os produtos fertilizantes comercializados desta mina conforme indicado 

na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Composição dos preços de venda de concentrado fosfático 

Produto Fertilizante % de participação na composição 

Foscálcio 6% 

MAP 48% 

TSP 30% 

Outros 16% 

Total 100.0% 

 

Os custos de comercialização e transporte de produtos, custo de lavra fixo, custo de lavra 

variável, custo de processamento e custos administrativos utilizados no estudo são 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Principais variáveis econômicas utilizadas para definição da função benefício 

Variável Descrição 
Percentual do Custo 

sobre custo total 
Unidade 

cmm 
Custo de desmonte e transporte 

de minério 
3,9% $/t lavrada 

cme 
Custo de desmonte e transporte 

de estéril 
6,2% $/t lavrada 

cpd Custo de perfuração e desmonte 1,6% $/t lavrada 

cp Custo de processamento 10,9% $/t produto fertilizante 

cv1 Custo de transporte de produtos 8,2% $/t produto fertilizante 

cv2 Custo da Indústria Química 68,0% $/t produto fertilizante 

ca 
Custos administrativos / 

investimentos correntes 
1,3% $/t produto fertilizante 

Total Custo Total 100,0% 
 

 

O custo de lavra de minério e estéril apresentados são ponderados pela Distância Média de 

Transporte e relação estéril e foram calculadas a partir de custos fixos ($/t) e variáveis 

($/t/km). 

  



 

34 

 

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 

Todos os dados foram inseridos na função benefício construída no software Vulcan. Para cada 

bloco foram atribuídos todos os valores a todas as variáveis do modelo. A Figura 14 apresenta 

uma seção com a definição de minério utilizada. 

 

Figura 14 – Blocos Carimbados com a Definição de Minério 

 

O modelo foi levado ao software otimizador Whittle para geração das cavas matemáticas. O 

software Whittle parte das informações econômicas de teores e massas informadas para a 

geração de uma família de cavas. Cada cava é gerada a partir de fatores entre 0 e 1 e aplicados 

ao preço de venda dos produtos. 

 

Foram geradas duas famílias de cavas, a primeira com o teor de corte praticado atualmente de 

5% em P2O5 e outro com o teor de corte econômico calculado conforme descrito na 

metodologia de trabalho no item 3.2, porém com um teor mínimo de 4% em P2O5 conforme 

Tabela 5 e Tabela 6. 
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Tabela 5 – Família de cavas com teor de corte de 5% em P2O5 

Cava Fator Minério Estéril Relação P2O5 Total 

  Toneladas Toneladas Estéril Minério % 

1 0,70  4.523.438  510.937  0,11  18,11  

2 0,71  10.647.938  3.311.750  0,31  19,79  

3 0,71  20.708.000  8.455.625  0,41  18,56  

4 0,72  33.382.188  15.633.750  0,47  17,17  

5 0,73  50.495.313  31.553.812  0,62  17,14  

6 0,74  63.861.938  42.542.875  0,67  16,47  

7 0,75  74.432.250  52.822.125  0,71  16,10  

8 0,75  211.691.938  199.745.125  0,94  13,08  

9 0,76  290.500.813  317.208.812  1,09  12,85  

10 0,77  318.605.125  361.204.688  1,13  12,99  

11 0,78  366.116.000  436.179.188  1,19  12,98  

12 0,79  384.503.000  465.157.250  1,21  12,93  

13 0,80  409.377.375  510.634.625  1,25  12,92  

14 0,81  487.789.438  633.426.312  1,30  12,44  

15 0,82  506.462.688  676.032.625  1,33  12,44  

16 0,83  541.760.188  764.740.625  1,41  12,52  

17 0,84  552.310.438  788.195.500  1,43  12,48  

18 0,85  573.170.938  835.216.875  1,46  12,40  

19 0,86  584.269.375  860.180.938  1,47  12,35  

20 0,87  608.019.188  904.833.750  1,49  12,17  

21 0,88  615.489.063  923.228.375  1,50  12,13  

22 0,89  620.993.375  936.796.063  1,51  12,10  

23 0,91  635.622.125  972.644.063  1,53  12,00  

24 0,92  643.404.250  993.813.000  1,54  11,95  

25 0,93  649.041.875  1.008.706.375  1,55  11,92  

26 0,94  651.081.813  1.014.830.000  1,56  11,91  

27 0,96  654.285.563  1.025.085.687  1,57  11,89  

28 0,97  656.995.688  1.034.590.750  1,57  11,87  

29 0,99  659.867.313  1.045.670.062  1,58  11,86  

30 1,00  661.818.375  1.053.722.313  1,59  11,86  
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Tabela 6 – Família de cavas com teor de corte econômico 

Cava Fator Minério Estéril Relação P2O5 Total 

  Toneladas Toneladas Estéril Minério % 

1 0,70 4.621.938 510.937 0.11 17.97 

2 0.71 11.175.313 3.286.562 0.29 19.35 

3 0.71 21.000.750 8.256.188 0.39 18.41 

4 0.72 33.638.688 15.377.250 0.46 17.09 

5 0.73 51.542.313 31.297.312 0.61 16.90 

6 0.74 65.304.875 42.335.063 0.65 16.23 

7 0.75 75.933.313 52.518.437 0.69 15.89 

8 0.75 214.910.875 199.509.750 0.93 12.97 

9 0.76 307.537.875 339.918.688 1.11 12.93 

10 0.77 324.690.125 361.592.750 1.11 12.86 

11 0.78 378.821.875 442.542.688 1.17 12.74 

12 0.79 398.175.813 471.448.500 1.18 12.68 

13 0.80 431.182.250 533.094.500 1.24 12.70 

14 0.81 508.048.625 646.545.688 1.27 12.19 

15 0.82 525.531.063 685.638.750 1.30 12.19 

16 0.83 560.620.000 771.933.500 1.38 12.28 

17 0.84 572.138.563 795.947.125 1.39 12.24 

18 0.85 599.812.875 853.964.625 1.42 12.11 

19 0.86 626.554.938 896.583.500 1.43 11.90 

20 0.87 636.525.125 920.764.625 1.45 11.87 

21 0.88 645.949.938 940.506.312 1.46 11.81 

22 0.89 661.178.375 973.511.938 1.47 11.70 

23 0.91 671.884.125 1.002.297.938 1.49 11.65 

24 0.92 679.071.875 1.018.422.813 1.50 11.60 

25 0.93 681.982.938 1.025.178.437 1.50 11.58 

26 0.94 685.121.875 1.033.836.375 1.51 11.56 

27 0.96 690.862.688 1.050.989.937 1.52 11.52 

28 0.97 693.773.188 1.060.517.562 1.53 11.51 

29 0.99 696.611.313 1.071.101.625 1.54 11.50 

30 1.00 700.204.188 1.082.791.562 1.55 11.48 
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Para a obtenção do Valor Presente Líquido, foram definidos os "pushbacks" para os dois 

cenários. A definição dos "pushbacks" é considerada uma das etapas mais importantes no 

sequenciamento de lavra por considerarem a taxa de desconto. Desta forma as sucessivas 

cavas apresentam taxas de lucratividades sucessivamente menores. 

 

Foi definido como limitador de produção a escala de 5.750.000 de toneladas de minério ROM 

por ano para a alimentação da usina e uma movimentação máxima de 13.000.000 de toneladas 

e uma taxa de desconto de 8% para cálculo do Valor Presente Líquido. 

 

A definição dos “pushbacks” foi feita com base na curva de resultado econômico de cada cava 

gerada. Para dar um caráter mais operacional a lavra foi feita a comparação da relação estéril 

minério incremental para escolha dos “pushbacks”. Foram analisados os segmentos de reta 

onde tem-se uma variação brusca em sua inclinação e atribui-se a essa cava como um possível 

“pushback”. 

 

Após a análise conjunta dos dois itens acima. fez-se a escolha das cavas. Foram selecionados 

como “pushbacks” as cavas 3. 5 e 7 e como cava final a cava de número 8 (Figura 15 e Figura 

16). 
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Figura 15 – Gráfico cava a cava – teor de corte de 5% em P2O5 

 

 

Figura 16 – Gráfico cava a cava – teor de corte de econômico 
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A curva de “Melhor Caso” indica o Valor Presente Liquido de uma família de cavas 

considerando uma sequência ótima como cava a cava, porém pouco operacional por fazer a 

lavra cava a cava. A curva do “Pior Caso” considera uma sequência banco a banco. que é 

operacional porém de baixo retorno econômico. O “Caso Específico” considera uma 

sequência cava – banco considerando os “pushbacks” escolhidos como cavas intermediárias. 

 

A cava final selecionada foi a cava de número 8, para as duas avaliações. No entanto a cava 

do cenário com teor de corte econômico possui 3,2 milhões de toneladas a mais do que a cava 

com o teor de corte em 5%. Este material possui um teor abaixo de 5% em P2O5 porém reúne 

características para ser considerado minério de acordo com a avaliação de seu valor 

econômico. 

 

Após a escolha das cavas. o sequenciamento de lavra foi definido. Por motivos de 

confidencialidade da informação somente serão avaliados os 10 primeiros períodos de lavra 

(Tabela 8 e Tabela 9). 
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Tabela 7 – Sequenciamento de lavra do cenário com teor de corte em 5% P2O5 

Período 
Minério Estéril 

REM 
P2O5 Recuperação 

Toneladas Toneladas % % 

1 4.972.680 8.027.320 1,61 16,36 31,39 

2 5.677.014 7.322.986 1,29 16,83 31,74 

3 4.956.102 8.043.898 1,62 18,26 33,28 

4 5.749.361 7.250.639 1,26 18,90 32,93 

5 5.740.758 7.259.242 1,26 14,31 27,32 

6 5.742.451 7.257.548 1,26 14,78 28,36 

7 5.749.901 7.250.099 1,26 16,82 30,84 

8 5.749.572 7.250.428 1,26 18,25 32,20 

9 5.745.400 7.254.600 1,26 16,57 29,46 

10 5.744.024 7.255.975 1,26 15,78 27,88 

 
 

Tabela 8 - Sequenciamento de lavra do cenário com teor de corte econômico 

Período 
Minério Estéril 

REM 
P2O5 Recuperação 

Toneladas Toneladas % % 

1 5.168.229 7.831.771 1,52 16,00 0,31 

2 5.748.694 7.251.306 1,26 16,92 0,32 

3 5.592.346 7.407.653 1,32 16,55 0,30 

4 5.748.481 7.251.519 1,26 19,97 0,34 

5 5.702.325 7.297.675 1,28 13,39 0,26 

6 5.743.017 7.256.984 1,26 14,04 0,27 

7 5.749.594 7.250.405 1,26 16,54 0,30 

8 5.749.670 7.250.330 1,26 17,97 0,32 

9 5.749.957 7.250.042 1,26 18,81 0,32 

10 5.742.917 7.257.083 1,26 13,79 0,25 

 

Para esta avaliação econômica não foram considerados os investimentos iniciais para a 

operação de lavra. sendo então esta avaliação feita com os valores que retratam a receitas 

menos os custos operacionais e investimentos correntes conforme informado no item 4.3. 

 

Nota-se que nas duas sequencias de lavra não se conseguem atingir a produção de 5.750.000 

de toneladas de minério nos primeiros anos. sobretudo pela baixa disponibilidade de minério. 
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ou seja. fica claro que o gargalo de produção é a movimentação de mina. Nesse caso o 

período para ser atingir a escala de produção nominal considerado é mais lento na sequência 

com o teor de corte de 5% em P2O5 do que na de teor de corte econômico que mantem a usina 

alimentada em plena capacidade por mais tempo. mesmo com um teor mais baixo. 

 

Foi feita a avaliação econômica dos cenários de sequenciamento e verificados que o cenário 

com o teor de corte atualmente praticado de 5% em P2O5 possui um resultado em Valor 

Presente Liquido inferior ao de teor de corte utilizando critério econômico em cerca de 20.6 

milhões de Reais como pode ser visto na Tabela 9. Este fato se dá principalmente pelo fato de 

que blocos com teor entre 3 e 5% que estavam sendo considerados como estéril agora são 

considerados como minério. 

 
Tabela 9 – Valor Presente Líquido dos cenários avaliados 

Cenário 

Taxa de 

desconto 

Valor Presente 

Líquido 

% R$ (10
6
) 

Teor de Corte de 5% P2O5 

8% 2.289 

10% 2.132 

12% 1.994 

Teor de Corte Econômico 

8% 2.308 

10% 2.153 

12% 2.016 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

O trabalho foi de grande valia para discussões a respeito do teor de corte utilizado nas minas 

de fosfato no Brasil que além de observarem a perda na reserva final, também possuem uma 

perda no valor econômico do empreendimento conforme demonstrado. 

 

Dentre as cavas finais avaliadas, cerca de 3,2 milhões de toneladas de material, obtida da 

diferença entre elas, com caraterísticas técnicas e econômicas para ser considerado minério 

não são consideradas dentro da cava final com o teor de corte de 5% P2O5. 

 

O valor econômico gerado pela cava com teor de corte econômico é de 2,132 bilhões de reais, 

contra um valor econômico de 2,153 bilhões de reais. A não incorporação desta metodologia 

de teor de corte econômico gera uma perda de beneficio de cerca de 20,6 milhões de reais ao 

longo da vida da mina quando descontados a uma taxa de 10%. 

 

É importante salientar que a inclusão da metodologia do teor de corte econômico deve ser 

avaliada para cada mina de acordo com a necessidade de alimentação da usina com material 

com determinada qualidade. mas que permite que as minas se preparem com devida 

antecedência para uma futura diminuição de teores e necessidade do “blending” e 

homogeneização mais efetivos para a diminuição da média dos teores e da variabilidade do 

material alimentado. respectivamente. 

 

  



 

43 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASAD. M. Cutoff grade optimization algorithm with stockpiling option for open pit mining 

operations of two economic minerals. International Journal of Surface Mining. Reclamation 

and Environment. 2005. 

 

ASAD. M. Optimum cut-off grade policy for open pit mining operations through Net present 

value algorithm considering metal price and cost escalation. Engineering Compututions: 

Internal Journal for Computer-Aided Engineering and Software. 2007. 

 

ASAD M. DIMITRAKOPOULOS R. A heuristic approach to stochastic cutoff grade 

optimization for open pit mining complexes with multiple processing streams. Department of 

Mining Engineering. Western Australian School of Mines. Australia. 2012. 

 

AZIMI Y. OSANLOO M. ESFAHANIPOUR A. An uncertainty based multi-criteria ranking 

system for open pit mining cut-off grade strategy selection. Department of Mining and 

Metallurgical Engineering. Amirkabir University of Technology. Iran. 2011. 

 

BASCETIN A. TUYLU S. NIETO A. Influence of the ore block model estimation on the 

determination of the mining cutoff grade policy for sustainable mine production. 2011. 

 

CAIRNS R. SHINKUMA T.. The choice of the cutoff grade in mining. Department of 

Economics. Tokyo University of Foreign Studies. Japan. 2003. 

 

BRESSAN, A A. CAMPOS, B. GALVÃO A. Finanças corporativas: teoria e prática 

empresarial no Brasil. Elsevier, 2008. 

 

DAGDELEN. K. Cut-off grade optimization. 23rd Application of Computers and Operations 

Research in the Mineral Industry. SME. Littleton. Colorado. USA. 1992. 

 

EVATT G W. SOLTAN M O. JOHNSON P V. Mineral reserves under price uncertainty. 

University of Manchester. United Kingdom. 2012. 

 



 

44 

 

HARTMAN. H. L. SME Mining Engineering. Handbook. Society for Mining. Metallurgy. 

and Exploration. Inc. Littleton. Colorado. 1992 

 

HUSTRULID W.A.. KUCHTA. M. Open pit mine planning and design. 2
nd

 ed. Taylor & 

Francis. London. 2006. 

 

IBRAM. Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira. 7ª Edição. 2012. 

 

KHODAYARI A.A.. JAFARNEJAD A. The effect of price changes on optimum cut-off 

grade of different open-pit mines. Journal of Mining & Environment. 2012. 

 

KRZANOVIC D. KOLONJA B. STEVANOVIC D.. Maximizing the net present value by 

applying an optimal cut-off grade for long-term planning of the copper open pits. Acta 

Montanistica Slovaca. 2015. 

 

LANE K.F. The economic definition of ore. cut-off grade in theory and practice. Mining 

Journal. Books Limited. London. 1988. 

 

LANE. K.F. Choosing the optimum cut-off grade. Quarterly of the Colorado School of Mines 

59. 1964. 811–829. 

 

Minnitt. R.C.A. Cut-off grade determination for the maximum value of a small Wits-type gold 

mining operation. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy. 

2004. 

 

NIETO. A. and BASCETIN. A. Determination of optimal cut-off grade policy to optimize 

NPV using a new approach with optimization factor. The Journal of The Southern African 

Institute of Mining and Metallurgy. 2007 Volume 107  

 

TAYLOR. H.K. General background theory of cut-off grades. Transactions of the Institutions 

of Mining and Metallurgy-(AusIMM). Section A—Mining Technology. 1972. pp.160–179. 

 



 

45 

 

TAYLOR. H.K. Cut-off grades––some further reflections. Institution of Mining and 

Metallurgy Transactions. 1985. 

 

THOMPSON M. BARR D.. Cut-off grade: A real options analysis. Queen's School of 

Business. Queen's University. Canada. 2014. 

 

U.S. Geological Survey, 2003, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2003. 

 

U.S. Geological Survey, 2004, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2004. 

 

U.S. Geological Survey, 2005, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2005. 

 

U.S. Geological Survey, 2006, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2006. 

 

U.S. Geological Survey, 2007, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2007. 

 

U.S. Geological Survey, 2008, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2008. 

 

U.S. Geological Survey, 2009, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2009. 

 

U.S. Geological Survey, 2010, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2010. 

 

U.S. Geological Survey, 2011, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2011. 

 

U.S. Geological Survey, 2012, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2012. 

 

U.S. Geological Survey, 2013, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2013. 

 

U.S. Geological Survey, 2014, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2014. 

 

U.S. Geological Survey, 2015, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2015. 

 

U.S. Geological Survey, 2016, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2016. 



 

46 

 

 

U.S. Geological Survey, 2016, Mineral commodity summaries 2016: Estados Unidos 2016. 

 

VALADAO. G E S; ARAUJO. A C. Introdução ao Tratamento de Minérios. Belo Horizonte: 

Editora UFMG. 2007. 

 

YASREBI A B. WETHERELT A. FOSTER P. KENNEDY G. AHANRAGAN D. AFZAL P. 

ASADI A.. Determination of optimised cut-off grade utilising non-linear programming. Saudi 

Society for Geosciences. 2014. 

 

YI. R.. & Sturgul. J. Analysis of Cutoff Grades Using Optimum Control. Proceedings of the 

Twentieth. International Symposium on the Application of Computers and Mathematics in the 

Mineral Industries. Johannesburg: SAIMM. 1988. 

 

WANG Q. DENG J. ZHAO J. LIU H. WAN L. YANG L. Tonnage-cutoff model and average 

grade-cutoff model for a single ore deposit. School of Mathematics and Information Science. 

China. 2010. 

 

Whittle. J.. Wharton. C.L.. "Optimizing Cut-Offs Over Time". Proceedings of 25th 

International Symposium on Application of Computers and Mathematics in the Mineral 

Industries (APCOM). Australia. 1995. 

 

 


