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RESUMO 
 
Diversos fatores interferem no processamento mineral e seu correto entendimento 
melhora a performance operacional das plantas de beneficiamento. A geometalurgia 
tem se tornado uma ferramenta importante nesse cenário, pois o conhecimento das 
propriedades da rocha, como teor, associação mineralógica, dureza e composição 
química, bem como das variáveis de processo, como recuperação e consumo de 
energia, possibilitam uma análise econômica mais acurada do processo, melhoria no 
planejamento de lavra e na avaliação dos riscos do projeto. Além disso, ao identificar 
a distribuição espacial do material lavrado, é possível melhorar o desempenho da 
planta de beneficiamento, diminuindo o impacto causado pelas diferenças na 
qualidade do material a ser processado. Nesse estudo, a modelagem por métodos 
geoestatísticos das variáveis metalúrgicas e de processo é aplicada para aumentar a 
previsibilidade do material enviado para o tratamento e para o melhor 
direcionamento das rotas de processo. O estudo consiste na modelagem 
geoestatística dos litotipos da jazida – inserida no mais importante distrito zincífero 
do Brasil – que impactam no processo mineral e no planejamento mineiro do 
empreendimento. A metodologia utilizada para esta modelagem consiste em definir, 
inicialmente, os parâmetros de relevância para o projeto e dividi-los em categorias 
de acordo com a similitude e conectividade espacial para que, desta maneira, seja 
possível elaborar os modelos multivariáveis. O resultado mostra a distribuição destes 
parâmetros ao longo da jazida, permitindo a melhoria nas rotas de processo 
referentes ao tratamento do material lavrado. 
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ABSTRACT 
 
Several factors affect a mineral processing and their knowledge improves the 
operating performance of processing plants. Geometallurgy has become an 
important tool in this context, for knowing rock properties as grade, mineralogical 
association, hardness, chemical composition, and process variables, as mass 
recovery of products and energy consumption, enable an accurate economic 
examination of the process, improvement in the forecast of mining planning and 
assessment of project risks. Besides, when the ore spatial distribution is identified, 
the performance of the processing plant can be optimized, reducing the impact 
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caused due to differences in the quality of the material being processed. In this study, 
geostatistical modeling of metallurgical and process variables is applied to increase 
the predictability of material processing and for better planning of the process routes. 
The aim of this study is to evaluate the tipological position uncertainty of a zinc 
deposit of northwest Minas Gerais by geostatistical techniques and the impact 
generated by every typology behavior in mining and ore processing. The 
geostatistical techniques consist in defining the major parameters of the project and 
to divide them in categories according to their spatial similitude and connectivity so 
that it multivariate models can be generated. The result shows these parameters 
distribution along the mineral deposit and permits to optimize the process routes 
concerning to mining material treatment.  
 
KEYWORDS: geometallurgy; geostatistics; modeling; process routes.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A geometalurgia é uma atividade interdisciplinar que estuda a relação de causa e 
efeito entre as variáveis geológicas e metalúrgicas relevantes em todas as etapas de 
produção e planejamento mineiro. Também objetiva agregar valor econômico à 
extração de recursos naturais, fornecendo informações relevantes e conhecimento 
sobre as variáveis metalúrgicas de um depósito representadas por modelos 
espaciais. Desta maneira, a modelagem geometalúrgica contribui para um melhor 
planejamento, minimizando riscos do processamento e melhorando os planos de 
produção nas plantas de beneficiamento. A base para uma boa modelagem é a 
atribuição de dados metalúrgicos para um volume específico (domínio) de um 
depósito mineral, em função do conhecimento adquirido através da sua 
caracterização geológica, mineralógica, química e física, suportada por critérios de 
representatividades adequados. 
 
Atualmente, o termo geometalurgia deixou de referir-se apenas à caracterização da 
mineralogia do mineral de interesse e de ganga e passou a ter um conceito mais 
amplo. A geometalurgia moderna abrange um conceito de sustentabilidade 
geometalúrgica que consiste na interpretação, análise, avaliação e validação de 
todos os aspectos técnicos que suportam os resultados de cada uma das atividades 
associadas ao projeto, de acordo com o avanço na obtenção de dados técnicos e 
econômicos, para converter recursos minerais em reservas de minério.  
 
A utilização dos parâmetros geometalúrgicos – tais como variação da dureza, 
mineralogia, grau de liberação do mineral minério, porosidade, etc. – na modelagem 
do depósito possibilita a identificação prévia da variabilidade do comportamento 
metalúrgico de diferentes tipologias e, ainda, dá apoio à estabilidade dos processos.  
Essa caracterização tecnológica, que não passa de uma visão restrita da 
geometalurgia, identifica os diferentes desempenhos do minério na flotação. Por 
exemplo, o baixo desempenho para recuperações de chumbo de uma determinada 
região é explicada pela forma de ocorrência dos sulfetos de chumbo, inclusos em 
outros minerais; enquanto em outra região o baixo desempenho para o circuito 
silicatado é devido à presença de outras fontes de zinco, como esfalerita e 
franklinita. Demais interferências de composições química e mineralógica no 
processamento mineral podem ser vistas na tabela 1. 
  
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Foram feitos 140 furos de sondagem em uma malha irregular, com espaçamento 
entre os furos variando de 20 a 30m e entre as amostras de um mesmo furo (down 
the hole), de 0,4 a 30 metros. Há 7.329 amostras. As amostras foram compositadas 
em um suporte de 2,5 metros.  
 
Para estimativa das tipologias de minério da mina em questão, foram utilizados os 
métodos de krigagem de indicadores e simulação sequencial de indicadores. Este 
último permitiu a avaliação da incerteza associadas à classe de minério designada a 
cada bloco. Utilizou-se o software livre SGeMS (software desenvolvido na 
Universidade de Stanford que implementa vários algoritmos de geoestatística, 
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oferecendo uma grande gama de ferramentas geoestatística em um ambiente 3D 
interativo completo) para estimativa dos dados.  
 
Inicialmente, as principais tipologias foram classificadas em quatro categorias, uma 
para todos os minérios agrupados e três para os três tipos de minério 
separadamente - brecha willemítica, brecha hematítica e brecha dolomítica (tabela 
1). Os dados originais foram transformados em indicadores, os quais receberam 
valor 1 para cada minério individualmente e zero, caso contrário: 
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Tabela 1. Classificação dos litotipos que ocorrem na mina de zinco. 

Litotipo Classificação 

Minério generalizado  0 
Brecha willemítica (BXW) 1 
Brecha hematítica (BXH) 2 
Brecha dolomítica (BXD) 3 

 
A figura 1 mostra a proporção de cada classe tipológica de minério. Observa-se que 
há um predomínio da brecha dolomítica dentre os tipos de minério.   

 
Figura 1. Histograma das classes tipológicas de minério, onde 0: estéril, 1: BXW, 2:BXH, 3: 

BXD. 

 
Para modelar todas as classes, utilizou-se semivariogramas, com exceção da classe 
1, em que se usou correlograma. Todos os indicadores mostraram maior 
continuidade no azimute de 45º, tendo mergulho e inclinação distintos: 
 

 𝛾𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒0 = 0,1 + 0,13 𝑆𝑝ℎ (
45𝑜/0

504𝑚
,

135𝑜/67,5𝑜

70𝑚
,

135𝑜/157,5𝑜

50𝑚
  )                                     (2) 
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 𝛾𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒1 = 0,042 + 0,005 𝑆𝑝ℎ (
45𝑜/0

157𝑚
,

135𝑜/22,5𝑜

117𝑚
,

135𝑜/112,5𝑜

67,5𝑚
 )                                (3) 

 

 𝛾𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒2 = 0,01 + 0,016 𝑆𝑝ℎ (
45𝑜/0

150𝑚
,

135𝑜/22,5𝑜

142,5𝑚
,

135𝑜/112,5𝑜

18𝑚
 ) +

0,002 𝑆𝑝ℎ (
45𝑜/0

353𝑚
,

135𝑜/22,5𝑜

195𝑚
,

135𝑜/112,5𝑜

19𝑚
 )                                                             (4) 

 

 𝛾𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒3 = 0,096 + 0,11 𝑆𝑝ℎ (
45𝑜/0

442𝑚
,

135𝑜/22,5𝑜

78𝑚
,

135𝑜/112,5𝑜

52𝑚
 )                                  (5) 

 
De posse das direções de maior, média e menor continuidades de cada classe, 
procedeu-se a krigagem ordinária dos indicadores, assim como à simulação de 
indicadores. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Duas estimativas foram realizadas: uma em um grid que engloba toda a área e outra 
em um grid mais delgado, que engloba apenas a zona mineralizada. Este último foi 
feito para um melhor detalhamento e entendimento do comportamento do minério. 
 
A figura 2 apresenta o mapa de agrupamento das tipologias gerado por krigagem de 
indicadores. Esse agrupamento foi produzido de acordo com as probabilidades de 
ocorrência de cada tipologia (onde 0: estéril, 1: BXW, 2: BXH, 3: BXD). 
 

 
Figura 2. Mapa de ocorrência das tipologias gerado por krigagem de indicadores no grid 

restrito à zona mineralizada. 
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Na simulação sequencial dos indicadores foram geradas 15 realizações 
equiprováveis para cada variável. Posteriormente, verificou-se a reprodutibilidade do 
histograma e do variograma a fim de validar as simulações.  
 
O grid completo, por ser maior, teve maior extrapolação, apresentando, portanto, 
uma incerteza maior das realizações quando comparado com o grid restrito à zona 
mineralizada.  
 
A figura 3 mostra o mapa de uma das realizações geradas pela simulação 
sequencial de indicadores. Esse mapa mostra uma das possíveis distribuições das 
tipologias. Assim como no resultado gerado pela krigagem de indicadores, há 
predomínio da brecha dolomítica no corpo mineralizado.  
 

 
Figura 3. Mapa da área produzido por simulação sequencial de indicadores, onde 0 é o estéril, 

1, BXW, 2, BXH e 4, BXD. Grid restrito à zona mineralizada. 

 
3.1. Discussão 
 
Tanto a simulação das classes tipológicas quanto a krigagem dos indicadores, 
apresentaram resultados satisfatórios para as estimativas e modelagem. A krigagem 
dos indicadores permitiu obter a probabilidade de ocorrência de cada classe 
tipológica de minério. Além disso, apresentou uma melhor delimitação da zona 
mineralizada, embora tenha subestimado as classes 1 e 2 (BXW e BXH) em relação 
à simulação. 
 
Na simulação dos indicadores, as características dos dados originais foram bem 
reproduzidas, sendo, portanto, melhores do que os originados pela krigagem de 
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indicadores. A simulação permitiu a avaliação da incerteza da estimativa através das 
flutuações nos histogramas e da análise visual das realizações. As classes 1 e 2 
(BXW e BXH) apresentaram alto grau de incerteza, devido à baixa proporção de 
ambas no depósito. 
 
A estimativa feita apenas na zona mineralizada apresentou um resultado satisfatório, 
detalhando minuciosamente essa zona e diminuindo a incerteza dos resultados.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A estimativa das tipologias de minério constitui uma etapa importante em um projeto 
de mineração pois cada tipologia apresenta respostas diferentes no beneficiamento 
e processos metalúrgicos. O minério rico em hematita, por exemplo, pode prejudicar 
o processo, pois gera finos e ocasiona uma baixa liberação do mineral minério. Da 
mesma maneira, o minério rico em dolomita também compromete o processo, uma 
vez que gera perdas durante a lixiviação ácida, elevando o consumo de ácido e 
produzindo solução com altos teores de magnésio, desfavorecendo a eletrólise de 
zinco. 
 
Neste contexto, torna-se crucial o conhecimento da distribuição espacial de cada 
tipologia para que haja melhorias no planejamento de lavra e no desempenho da 
planta de beneficiamento, objetivando, assim, melhorias no direcionamento das 
rotas de processo. A modelagem e delimitação das tipologias, presentes neste 
estudo, possibilita melhorias no planejamento mineiro uma vez que descreve a 
distribuição dos parâmetros metalúrgicos ao longo da jazida.  
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