
XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

REDUÇÃO NO TEMPO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
METALÚRGICO PARA GEOMETALURGIA 

FERREIRA, P.S1, FONSECA, R. A.2 
1Salobo Metais  S/A – patricia.ferreira.santos@vale.com 

2Salobo Metais S/A – Ronaldo.fonseca@vale.com 

 
RESUMO 

 

A análise geometalúrgica da Mina do Salobo possibilita estimar ao controle operacional 
da Usina o comportamento metalúrgico das frentes de lavra a época de sua entrada na 
usina. Na construção desta análise de desempenho, o teste de flotação é o 
procedimento impar, porém muito extenso. O tempo médio para flotar cada polígono é 
6h/dia, a flotação é feita manual, portanto o técnico fica aproximadamente 3h 
executando um movimento repetitivo e constante. Com intuído de reduzir este tempo 
foram realizados estudos estatísticos e testes em bancada. 

Este estudo apresenta ganhos em saúde e segurança com a redução do esforço 
repetitivo, aumento da produtividade do laboratório, contribui para antecipação das 
informações ao controle de qualidade da mina e controle operacional da usina dando 
tempo para traçar planos de ação para reduzir as perdas em recuperação e qualidade 
do produto. 
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ABSTRACT 

 
The geometric analysis of the Salobo Mine makes it possible to estimate to the 

operational control of the Plant the metallurgical behavior of the mining fronts the time of 
its entrance in the plant. In constructing this performance analysis, the flotation test is 
the odd but very extensive procedure. The average time to float each polygon is 6h / 
day, the flotation is done manually, so the technician stays approximately 3h in a 
repetitive and constant movement. With the intention of reducing this time statistical 
studies and bench tests were carried out. 

This study presents gains in health and safety through the reduction of 
repetitive effort, increased productivity of the laboratory, contributes to the anticipation  
of the information to the quality control of the mine and operational control of the plant 
giving time to draw action plans to reduce losses in recovery and product quality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A mina de sulfeto de cobre do salobo é composta por uma variação de xisto onde 
apresenta três principais tipos: Xisto Magnético (XMT), quando o percentual de 
magnetita é maior que 10%. Biotita Granada Xisto (BDX) e Granada Grunerita Xisto 
(DGRX), quando esse percentual é menor que 10%. 

Para avaliar a instabilidade que a variação litológica da jazida gera no 
desempenho metalúrgico, foi implantado o estudo geometalúrgico no iniciou em 
2014. O estudo consiste na analise das amostras de pó de perfuratriz que 
interceptam o avanço da mina, como premissa realizar a classificação mineralógica 
com um difratômetro de Raio-x. 

Segundo Luz A. B. Sampaio Et. All uma caracterização mineralógica de 
minério, realizada com intuito de obter dados que serão úteis ao desenvolvimento de 
diferentes processos de beneficiamento, não pode deixar de apresentar uma 
quantificação de seus constituintes, representados pelo mineral valioso e pelos 
minerais pertencentes à ganga. 

Bem como avaliar em bancada a flotabilidade das diferentes frentes e analisar 
os aspectos da espuma, a mineralização, tamanhos de bolhas e cinética através do 
teste de concentração. Com base nos resultados deste teste é determinado valores 
de recuperação metalúrgica, recuperação mássica e relação de enriquecimento. 

Segundo Luz A. B. Sampaio Et. All o termo concentração significa, 
geralmente, remover a maior parte da ganga, presente em grande proporção no 
minério. A purificação, por sua vez, consiste em remover do minério (ou pré- 
concentrado) os minerais contaminantes que ocorrem em pequena proporção. 

Este estudo possibilita ao controle de qualidade de mina e controle 
operacional da usina ter embasamento para traçar estratégias que minimizam o 
impacto que a variabilidade litológica gera no beneficiamento do minério de cobre na 
usina do salobo. 

Para construção da analise, a amostra passa por quatro etapas de análise 
laboratorial, como ilustrada na figura 1: 

 Preparação física da amostra britagem, peneiramento, 
homogeneização e quarteamento. 

 Classificação mineralógica via Difratômetro de Raio-X. 

 Teste de concentração em bancada (moagem, flotação e registro 
fotográfico do aspecto da espuma). 

 Analise e consolidação dos dados analisados. 
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Figura 1. Fluxograma da Geometalurgia 

 
O teste de flotação é primordial nos resultados, é um procedimento extenso 

realizado diariamente e em grande quantidade, como existe a variação litológica, 
reflete automaticamente no processo de concentração, apresentando diferentes 
tonalidades e aspectos na espuma, figura 02. 

 

Figura 2– Aspectos da flotação por litologia. 

 

O tempo médio para flotar cada polígono é 6h/dia, a flotação é feita manual pelo 
técnico responsável pela analise, portanto são aproximadamente 3h executando um 
movimento repetitivo e constante, como apresentado na figura 03. 

 

Figura 3. Teste de flotação em bancada 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Procedimento Teste de avaliação do Desempenho Metalúrgico 
 

A amostra de pó de perfuratriz é entregue com granulometria em 3 mm ao 
laboratório, onde é submetida ao processo de redução de tamanho, através das 
etapas de britagem, classificação e moagem para chegar a granulometria necessária 
para alimentação da flotação, como retratado na figura 4. 

 

Figura 4. Preparação de amostra 

 

O procedimento para o teste de concentração é composto por quatro etapas 
de condicionamento de reagentes e quatro etapas de flotação rougher, figura 5. Para 
cada amostra são realizados testes em triplicadas. A coleta da espuma é feita por 
arraste, pelo técnico manualmente utilizando uma espátula. Para análise do 
desempenho metalúrgico do polígono á ser lavrado, é necessário tempo médio de 
flotação de 6h/dia, sendo 3h somente em movimentos repetitivos e constantes e 
outras 3h voltadas à preparação do teste, organização e 5S. 

 

Figura 5. Fluxograma do procedimento de teste flotação. 
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2.2. Análise dos dados e testes 
 

Além de problemas de saúde que podem ser gerados ao longo do exercício 
da função, o esforço repetitivo gera risco de segurança. O teste exige no mínimo três 
pessoas para executar a atividade devido à quantidade de amostra e cronograma de 
entrega. 

De acordo com Assunção A. A. Et, All o tempo é uma noção chave para se 
compreender a chance de o fator de risco desencadear o efeito indesejável (FIG 2). 
Por isso, o componente repetitividade que designa a duração do movimento, do 
gesto ou da solicitação muscular assume relevância na etiopatogênese, sendo 
extremamente útil considerá-lo nas investigações dos ambientes de trabalho. 

Em um estudo de caso para reduzir riscos à saúde, foi realizada uma 
campanha de testes de cinéticas com trinta e uma amostras de geometalurgia. O 
objetivo é avaliar se a capacidade de recuperar cobre se estende até o quarto 
estagio do teste, de forma representativa para escala industrial, ou apenas ocorre  
um arraste de impurezas para o concentrado de cobre. 
Avaliou se também a possível redução no tempo de condicionamento dos coletores 
nos primeiros estágios. Desta forma, foram testadas amostras com tempo de 
condicionamento padrão e com redução no tempo. Figura 06 apresenta a 
identificação das amostras testadas, mostrando a abrangência de diversos bancos 
da mina. 

 

 
 

Figura 6. Ordem das amostras testadas 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Resultados da análise 
 

Os resultados dos testes de cinética rougher, representado na figura 6, 
mostram a recuperação metalúrgica versus a recuperação em massa, o ponto de 
referencia é a recuperação mássica média empregada na planta  (30%).  Dessa 
forma e possível verificar que ao prolongar o teste acontece o fenômeno de arraste 
de gangas, empobrecendo o concentrado na maioria das amostras testadas. 

 
 

Figura 7. Recuperação Metalúrgica versus Recuperação Mássica. 
 

A figura 8 retrata a recuperação metalúrgica versus o tempo de flotação entre a 
terceira e quarta rougher. Aproximadamente 75% das amostras apresentaram 
ganhos menores que 0,5% de recuperação metalúrgica entre os dois estágios do 
teste de flotação rougher de bancada, este valor se torna irrisório após o calculo de 
recuperação para escala industrial. Os aspectos visuais confirmam que não há 
quantidade significativa de partículas livres e mistas para serem flotadas no quarto 
estagio. (Figura 8). 

 

Figura 8. Recuperação Metalúrgica versus tempo de flotação da etapa 3 e 4 da rougher. 
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Figura 9. Aspecto da flotação da terceira e quarta rougher. 

 
A redução no tempo de condicionamento não impactou na eficiência do 

coletor em mudar a superfície das partículas hidrofílicas para hidrofóbicas, como 
observado nos gráficos (Figura 10), não houve diferença na curva de recuperação 
com 3min e com 1min de condicionamento. 

 

Figura 10. Comparação tempo de condicionamento. 

 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 

 O ganho de +/- 0,5% na Recuperação Metalúrgica gerado na quarta etapa 
rougher em testes laboratoriais se torna irrisório ao recalcular para escala 
industrial. 

 A redução no tempo de condicionamento nas primeiras etapas rougher não 
gerou reduziu a eficiência dos reagentes em mudar a superfície das partículas 
hidrofílicas em hidrofobias. 

 Com a implantação do novo fluxograma simplificado houve uma redução no 
tempo de execução do teste em 28%. 

 Esta redução permitiu que somente dois técnicos executassem o ensaio, 
anteriormente se fazia necessários três. 

 Apresentou ganhos em saúde e segurança com a redução do esforço 
repetitivo e de longa duração. 
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 Realizada alteração no fluxograma, reduzido o tempo de condicionamento do 
coletor e retirado o quarto estagio do procedimento de flotação em bancada. 
(Figura 11). 

 

Figura 11. Fluxograma do procedimento de teste flotação. 
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