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RESUMO 
 
Na jazida de Vazante, além da variação de teor, existem inúmeros outros 
parâmetros geometalúrgicos que impactam diretamente no rendimento final do 
empreendimento. Para controlar e estabilizar os processos de exploração, o 
levantamento desses parâmetros, que impactam diretamente no desempenho da 
usina de tratamento de minério, é fundamental. Para garantir a confiabilidade e 
rastreabilidade destes dados geometalúrgicos foi desenvolvido um banco de dados, 
o qual também facilita a interface entre o beneficiamento, geologia e lavra. A 
primeira etapa se concentra na seleção das amostras de acordo com o 
sequenciamento e ensaios de bancada padronizados, como flotação, granulometria 
e mineralogia. Para inserção dos dados adquiridos foi desenvolvido no sistema 
Century System (versão 6.6, CAE Minning), um módulo para informações 
geometalúrgicas, facilitando a interligação entre mina/beneficiamento/metalurgia. 
Além da garantia da rastreabilidade, esta plataforma é de fácil interface com 
softwares de modelamento e planejamento de mina. Para operacionalização nos 
laboratórios, foram disponibilizados perfis individuais, os quais analistas e técnicos 
conseguem inserir as informações geradas em cada etapa do processo. Após 
validação, os dados são carregados no software de modelamento e planejamento 
(studio 3, CAE Minning). Assim, torna-se possível a visualização espacial da 
variabilidade dos blocos de lavra perante os parâmetros da usina e usá-los no 
sequenciamento e planejamento estratégico do empreendimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geometalurgia; zinco; caracterização tecnológica.  
 
ABSTRACT 
 
In Vazante mine, beyond the grade variation, there are numerous other 
geometallurgical parameters that directly impact on the final production outcome. For 
controlling and stabilizing the operating procedures, the survey of these parameters, 
which directly affect the performance of the ore treatment plant, is one of the most 
important step in geometallurgy. To ensure reliability and traceability of these 
geometallurgical information a database was developed, which also facilitates the 
interface between the processing, geology and mining. The objective of the first 
stage was the selection of the samples according to the standardized bench tests, 
such as flotation, particle size distribution and mineralogy. For insertion of the 
acquired data a module for geometallurgical information was developed in Century 
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System (version 6.6, CAE Minning), facilitating the interconnection between mine / 
processing / metallurgy. Besides traceability assurance, this platform has high 
compatibility with mine planning and modeling software. Individual profiles were 
provided for operationalization in the laboratories, where analysts and technicians 
can enter the information generated in each step of the process. After validation, the 
data is loaded into the modeling and planning software (studio 3, CAE Minning). 
Thus, the spatial visualization of the mining bocks according to the plant´s 
parameters allows the strategically use these information in the mining planning. 
 
KEYWORDS: geometalurgy; zinc; technological characterization; database.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Faixa Vazante-Paracatu, localizada na região noroeste de Minas Gerais, 
representa o mais importante distrito zincífero do país. Estes depósitos são 
hospedados em rochas do Grupo Vazante, constituído, em geral, por metarritmitos, 
metapelitos e metadolomitos, e que representa uma das unidades 
metassedimentares do segmento sul da Faixa de Dobramentos Brasília (Almeida, 
1967). A mina de Vazante, operacionalizada pela Votorantim Metais, é responsável 
por grande parte da produção brasileira de concentrado de zinco brasileira, 
ostentando recursos estimados em 13 milhões de toneladas com teor médio de 16% 
de zinco (minério willemítico de Vazante). 
 
A Votorantim Metais possui um processo de produção totalmente integrado (Mina e 
Metalurgia), o que garante a oferta de produtos de qualidade, a preços competitivos, 
além de crescimento constante. Em Vazante, são produzidos concentrados de Zn 
silicatado e de Pb/Ag sulfetado. 
 
Para aprimorar o padrão de qualidade reconhecido internacionalmente, a empresa 
faz investimentos contínuos na ampliação de sua capacidade produtiva e aposta no 
desenvolvimento de tecnologias próprias, na pesquisa mineral e na gestão ambiental 
responsável. Além disso, a estabilidade operacional é a chave para alcançar esses 
objetivos. 
 
Em um depósito mineral, além da variação de teor, existem inúmeros outros 
parâmetros que impactam diretamente no rendimento final de um empreendimento. 
Exemplos destes parâmetros é variação de dureza, mineralogia, grau de liberação 
do mineral de minério, porosidade, entre outros. 
 
Para controlar e estabilizar os processos, a unidade Vazante iniciou um projeto em 
Fevereiro de 2013, o qual visa o levantamento desses parâmetros, que impactam 
diretamente no desempenho da usina de tratamento do minério. Este estudo 
consiste em testar em escala de bancada as amostras do furo de sonda que 
representam os anos de operação (Figura 1), previamente à lavra, correlacionados 
com as características geológicas. Além disso, é claramente percebido um aumento 
da interação nas áreas operacionais. 
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Figura 1. Fluxograma do processo geometalúrgico (Votorantim Metais, 2013). 

 

Para garantir a confiabilidade e rastreabilidade dos dados geometalúrgico, foi 
desenvolvido um banco de dados para facilitar a interface dos dados dos testes com 
a geologia e a lavra. Assim se espera a previsibilidade do comportamento 
metalúrgico de diferentes porções da Mina de Vazante. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para o desenvolvimento do banco de dados geometalúrgicos, foram necessários 
levantamento e entendimento de todas as etapas laboratoriais (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Fluxograma dos testes geometalúrgicos (Votorantim Metais, 2013). 

 
A primeira etapa se concentra na seleção das amostras de furo de sonda, de acordo 
com o sequenciamento de lavra. Após seleção, estas são compostas e alimentam os 
testes geometalúrgicos. Os ensaios se resumem em cinco análises: moagem de 
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bancada padrão, classificação granuloquímica, flotação em bancada padrão (Pb/Ag 
e Zn silicatado) e WI (Work Index de Bond). Nas etapas de granuloquímica e 
flotações são coletadas alíquotas para a caracterização mineralógica, com 
entendimento das formas de ocorrência e tipos de portadores de Zn, Pb e Ag. 
 
A partir dos testes, são obtidos os seguintes parâmetros, por bloco de lavra: WI, 
energia total necessária para reduzir o minério, desde um tamanho teoricamente 
infinito até 80% passante em 106 μm (Figueira et al., 2004); química por fração 
granulométrica, recuperações mássica e metálica de Zn/Pb/Ag, consumo de 
reagentes, especificações de moagem, porcentagem de sólido, mineralogia, entre 
outros. 
 
Para a organização das informações geradas, construiu-se um fluxograma conforme 
estrutura de banco de dados (Figura 3). Este teve também o objetivo de definir a 
melhor forma de inserção das informações geradas. 
 

 
Figura 3. Estrutura proposta para o banco de dados geometalúrgicos. 

 
Após avaliação, foi definida a utilização do banco de dados Century System (versão 
6.6, i), pois já era plataforma existente que armazena as informações das áreas de 
Geologia e Planejamento, facilitando assim a interface dos dados. Além da garantia 
da confiabilidade e da rastreabilidade, esta plataforma é de fácil interface com 
softwares de modelamento e planejamento de mina. 
 
Para a operacionalização do banco de dados nos laboratórios, foram 
disponibilizados perfis individuais, os quais analistas e técnicos conseguem dar 
entrada nas informações geradas em cada etapa do processo. Tal fato minimiza a 
perda e a alteração dos resultados. Estes últimos são validados pelo administrador e 
consolidado em um banco de dados central. 
 
Assim foi obtida, uma solução com recursos já existentes, desenvolvida pelas 
equipes de geologia e tecnologia. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com o banco de dados desenvolvido, iniciou-se a inserção e validação dos dados no 
final de outubro de 2013 (Figura 4). 
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Figura 4. Banco de dados geometalúrgicos (Votorantim Metais, 2013). 

 
Após validação, os dados foram transferidos para o banco de dados central e 
carregados no software de modelamento e planejamento (studio 3, CAE Minning – 
Figura 5 e 6). Assim, torna-se possível a visualização espacial da variabilidade dos 
blocos de lavra perante os parâmetros da usina e usá-los no sequenciamento e 
planejamento estratégico do empreendimento. 
 

 
Figura 5. Esquema em 3D dos furos de sonda (branco) e bloco de lavra (verde) planejado no 

ano de 2013. 
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Figura 6. Esquema em 3D com informações geometalúrgicas inseridas nas amostras de furo 

de sonda. A) granulometria retida em 0,106mm e B) recuperação metálica Zn silicatado. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Um novo conceito foi introduzido na unidade Vazante, com correlação das 
informações geológicas e parâmetros do tratamento de minérios. O apoio do estudo 
geometalúrgico já pôde ser visualizado, impactando positivamente na qualidade dos 
concentrados Pb, por exemplo. 
 
O entendimento do comportamento geometalúrgico gera inúmeras informações e a 
organização dos dados é essencial para o sucesso do projeto. O banco de dados, 
além de ter sido desenvolvido a “custo zero”, proporciona o entendimento da 
variabilidade espacial. Com os dados assegurados e rastreáveis, é possível utilizá-
los no planejamento estratégico prevendo com antecedência a necessidade de 
desenvolvimento tecnológico e otimização dos blends das pilhas de 
homogeneização. Além disso, o modelo geológico passa a ter também informações 
tecnológicas embasando e priorizando os projetos nas etapas de beneficiamento e 
metalurgia. 
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