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RESUMO 

 

Para construção do modelo geometalurgico da mina do salobo é necessário realizar 
testes de flotação em bancada de amostras de pó de perfuratriz que interceptam 
avanços de curto e médio prazo. 
Através do teste de flotação é possível estimar o comportamento geometalúrgico das 
frentes de lavra a época de sua entrada na usina. Entretanto, para realização deste 
teste, cada amostra deve ser submetida ao teste de moabilidade que determina o 
tempo ótimo de moagem, o que demanda um longo processo de cominuição e 
classificação exigindo tempo, material e mão de obra. 
Este estudo apresenta a equação desenvolvida em função do levantamento da curva 
granulométrica, teores e classificação litológica das amostras de mina. A partir dessa 
equação foi possível determinar o tempo de moagem somente com o p80 da 
alimentação da moagem. Com base nos resultados, o tempo do teste de moabilidade 
foi reduzido de 106h para 10h. 
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ABSTRACT 

 

For the construction of the geometric model of the salobo mine, it is necessary to 
perform flotation tests on the bench of drill powder samples that intercept short and 
medium term advances. Through the flotation test, it is possible to estimate the 
geometrical behavior of the mining fronts at the time of their entry into the plant. 
However, to perform this test, each sample must be submitted to the moability test that 
determines the optimal milling time, which requires a long process of comminution and 
classification requiring time, material and labor. 
This study presents the equation developed as a function of the survey of the 
granulometric curve, lithological grading and content of the mine samples. From this 
equation it was possible to determine the milling time only with p80 of the mill feed. 
Based on the results, the motility test time was reduced from 106h to 10h. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A mina do Salobo, da Vale, localizada em Marabá, estado do Pará, iniciou suas 
operações em 2012. Esta possui uma reserva estimada de 1,2 bilhões de toneladas 
com teores de 0,64% de cobre (relatório MRMR 2016). 
O minério de cobre é basicamente calcosítico, com pequena presença de bornita e 
calcopirita. A usina do Salobo processa 78.000 toneladas de minério de cobre por 
dia e está projetada para uma produção superior a 470.000 toneladas de 
concentrado de cobre por ano. O fluxograma de processo é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma de processo da usina do Salobo 

 

A etapa de cominuição da Usina do Salobo e composta por britagem primaria, 
britagem segundaria, britagem terciaria e moagem. Todo este processo é necessário 
para alimentar a flotação, etapa de concentração, com o p80 0.106mm. Esta é a 
granulometria ótima para que os reagentes químicos haja sobre as partículas 
liberadas de cobre. 
De acordo com Ed. Adão Benvindo da Luz Et. All para um minério ser concentrado,  
é necessário que os minerais estejam fisicamente liberados. Isto implica que uma 
partícula deve apresentar, idealmente, uma única espécie mineralógica. Para se 
obter a liberação do mineral, o minério é submetido a uma operação de redução de 
tamanho − cominuição, isto é, britagem e/ou moagem −, que pode variar de 
centímetros até micrometros. Como as operações de redução de tamanho são caras 
(consumo de energia, meio moedor, revestimento etc.), deve-se fragmentar só o 
estritamente necessário para a operação seguinte. Para evitar uma cominuição 
excessiva, faz-se uso de operações de separação por tamanho ou classificação 
(peneiramento, ciclonagem etc.), nos circuitos de cominuição. Uma vez que o 
minério foi submetido à redução de tamanho, promovendo a liberação adequada dos 
seus minerais, estes podem ser submetidos à operação de separação das espécies 
minerais, obtendo-se, nos procedimentos mais simples, um concentrado e um 
rejeito. 
O minério do salobo apresenta uma grande variabilidade na mineralogia, 
apresentando três tipos de litologias principais: 
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 Xisto Magnético (XMT), quando o percentual de magnetita atinge teores 
maiores que 10%, 

 Biotita Granada Xisto (BDX) e Granada Grunerita Xisto (DGRX), quando esse 
percentual composicional é menor que 10%. 

Segundo FONSECA, R. A. Et. All Existe um conhecimento histórico, sobre a 
diferença de desempenho metalúrgico, em função dessas unidades conhecidas. Não 
somente atribuído à presença de mais ou menos magnetita, como também em 
função de contrastes texturais e outros percentuais mineralógicos distintos, que 
influenciam diretamente nas respostas ao processo de separação dos sulfetos de 
cobre por meio de flotação. Assim, apesar dos valores de recuperação metalúrgica 
de projeto da usina ter sido determinado a partir do desempenho desses domínios 
minerais, considerando índices estáveis de desempenho geometalúrgico de longo 
prazo, dentro dos planos de produção, o que se observa, de fato, é uma importante 
instabilidade proporcionada pelas variações litológicas e mineralógicas do minério 
alimentado a usina, dentro de uma perspectiva produtiva de médio e curto prazo. 

Com base nessa variabilidade foi implantado na mina de cobre do Salobo o 
projeto de geometalurgia de curto prazo, este projeto gera dados que antecedem o 
desempenho do minério na planta, apresentando estimativas de recuperação 
metalúrgica, recuperação em massa, deletérios, relação de  enriquecimento, 
aspectos visuais da flotação e oferece sugestões de possíveis ajustes para melhorar 
o desempenho. 

Para construção do modelo geometalúrgico é necessário simular em bancada 
a etapa de moagem e flotação com amostras de pó de perfuratriz que interceptam 
avanços de curto e médio prazo da mina. 

É através do teste de flotação que é possível estimar o comportamento 
geometalúrgico das frentes de lavra a época de sua entrada na usina, mostrando os 
resultados de recuperação metalúrgica, aspecto da flotação e as observações feitas 
pelo técnico responsável pela analise (Figura 2). 

 

Figura 2. Desempenho Metalúrgico da frente de lavra que alimenta a usina. 

 
Entretanto, para realização deste teste, cada amostra deve ser submetida ao 

teste de moabilidade o que demanda um longo processo de cominuição e 
classificação exigindo tempo, material e mão de obra para determina o tempo ótimo 
de moagem. 
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Com esta oportunidade de aumento de produtividade e redução no tempo de 
entrega do desempenho metalúrgico para o controle operacional da usina foi 
desenvolvida uma equação que determina o tempo ótimo de moagem em função do 
levantamento da curva granulométrica, teores e classificação litológica das amostras 
de mina. A partir dessa equação foi possível determinar o tempo ótimo somente com 
o p80 da alimentação da moagem. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Teste de Moabilidade 

 
Para realização da flotação em bancada é necessário o teste de moabilidade 

para determina o tempo ótimo de moagem para alcançar o p80 de projeto. 
E realizado uma amostragem dentro do polígono que será lavrado para 

alimentação da Usina. São realizadas de quatro a seis amostras por polígono, de 
acordo com massa do polígono, essas as amostras de pó de perfuratriz são 
entregues ao laboratório de Processo para análise química e avalição metalúrgica. 
Figura 3. 

 
Figura 3. Mapa do polígono a ser lavrado para alimentação da planta. 

 
Após dar entrada no laboratório as amostras são britadas e peneiradas abaixo 

de 1 mm, homogeneizadas e quarteadas em alíquotas de 1.100g, Figura 4. 
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Figura 4. Preparação de amostra 

 

Com uma das alíquotas de 1.100g é realizado o primeiro teste de moabilidade 
a amostra e moída durante 15 minutos com 30% de água (Figura 05). A descarga do 
moinho é filtrada e secada para quarteamento e retirada de uma alíquota para 
classificação granulométrica (Figura 6). Após secagem do material classificado e 
realizado a tabulação dos resultados e calculado o tempo ótimo de moagem. 

É realizada novamente toda bateria de testes com o tempo calculado para 
certificação do tempo, como apresentado na Figura 07. 

 

Figura 5. Etapa de Moagem. 

 

Figura 6. Teste de Peneiramento para determina a classificação granulométrica. 
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Figura 07. Fluxograma do Teste de Moabilidade. 

 

Caso a confirmação não apresente uma curva com p80 em 0,106 o 
procedimento é novamente repetido até confirmação do tempo ótimo de moagem. 
Em média é necessário realizar mais dois testes de confirmação, porém em alguns 
casos o teste pode se prolonga mais. 

 
2.2. Levantamento de dados 

 
Com objetivo de reduzir o tempo de moabilidade, esta é a etapa que demanda maior 
tempo de execução, foram levantados dados de teores, litologia principal e 
classificação mineralógica para avaliar correlações existentes com os resultados de 
p80 da alimentação e descarga do moinho de diversas amostras geometalúrgicas 
como descrito na tabela 1. 

 
1.  Tabela com dados das amostras para estudo de caso. 

 

Amostra 

 

Litotipo 

 
teor de 

Cobre 

 
Teor de 

Ferro 

 

Biotita 

 

Magnetita 

 

Almandina 

 

Quartzo 
P80 

alimentação 

(mm) 

 
P80 Produto 

(mm) 

 
Passante em 

0,106mm 

G1_172_004_008 DGRX 0,73 34,73 13,99 6,94 5,98 1,61 0,285 0,071 95,01 
G2_157_002_010 DGRX 0,96 19,97 9,61 2,56 4,94 4,54 0,317 0,056 98,85 

G3_367_002_027 XMT 1,19 32,03 4,70 11,38 3,66 8,62 0,348 0,078 99,04 

G1_172_003_005 XMT 1,10 52,98 18,90 10,13 2,85 10,91 0,373 0,067 94,81 

G3_367_010_008 DGRX 0,96 19,58 11,43 3,57 40,02 3,50 0,380 0,076 95,49 

G2_157_003_002 GR/ML 1,16 26,98 21,84 5,08 8,17 28,09 0,414 0,072 95,09 

G3_337_003_002 DGRX 0,45 20,00 0,00 0,68 7,44 11,80 0,415 0,064 94,77 

G3_337_005_010 BDX 0,51 18,53 28,86 0,84 12,64 50,48 0,422 0,092 88,70 

G1_172_002_005 BDX 0,55 26,11 35,31 3,15 3,37 4,38 0,429 0,079 91,61 

G3_337_005_002 BDX 0,34 19,32 36,38 1,20 17,22 37,08 0,439 0,087 89,36 

G3_367_010_030 XMT 1,44 47,40 7,92 27,32 3,85 6,03 0,441 0,039 99,52 

G3_322_001_006 BDX 0,41 24,37 39,81 5,63 9,74 38,03 0,447 0,071 92,97 

G2_157_004_012 BDX 2,44 37,19 12,98  0  0,462 
 

80,25 
 G3_397_001_007 BDX 0,53 17,68 18,14 2,52 1,42 17,07 0,480 0,096 82,64 

G2_142_001_006 BDX 0,45 16,20 22,13 1,65 24,29 21,59 0,484 0,072 93,04 

G3_337_005_001 BDX 0,44 22,38 47,86 1,12 20,29 23,51 0,507 0,083 90,71 

G2_157_001_001 XMT 1,83 35,32 26,69 10,82 0,00 2,73 0,522 0,085 86,19 

G2_157_004_004 BDX 0,54 10,18 32,85 0,00 13,24 10,07 0,541 0,083 89,73 

G3_337_002_001 GR/ML 0,66 20,92 22,24 1,07 6,28 0,00 0,554 0,095 83,74 

G3_352_002_004 BDX 0,19 13,87 16,07 8,35 1,64 5,01 0,628 0,081 86,68 
G3_307_004_004 BDX 0,54 22,55 48,70 2,77 0,00 23,94 0,642 0,093 85,64 

 
Segundo Correa. S. M. B. B. correlação linear é uma correlação entre duas  
variáveis, cujo gráfico aproxima-se de uma linha. É uma linha de tendência, porque 
procura acompanhar a tendência da distribuição de pontos, que pode corresponder  
a uma reta ou a uma curva. Por outro lado, é, também, uma linha média, porque 
procura deixar a mesma quantidade de pontos abaixo e acima da linha. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

3.1. Resultado do estudo dados 
 

Com base no estudo estatístico de todos os dados, foi encontrada uma relação  
direta do o p80 da alimentação da moagem e o passante em 0,106mm (malha de 
corte da alimentação da flotação) como apresentado na figura 08. Ou seja, é 
necessário somente o p80 da alimentação da moagem para calcular o tempo ótimo, 
A equação tem 76% de assertividade. Para controle de qualidade e realizado um 
teste por mês para acompanhar as mudanças do minério e atualiza a equação de 
acordo com as mudanças da litologia. 

 

Figura 8. Correlação entre P80 da alimentação da moagem e passante me 0,106mm. 

 
De acordo com Fernandes E. M.G. P o coeficiente de correlação r mede a 
associação entre duas variáveis; é positivo quando a associação é positiva e 
negativo quando a associação for negativa (o valor de r é tanto maior quanto mais 
forte for a associação). O coeficiente de correlação toma sempre valores entre -1 e 
+1 (os desvios padrões no denominador estandardizam o r, as unidades no 
numerador e denominador são as mesmas, o que significa que r é adimensional); 
Os valores extremos r = −1 e r = 1 indicam uma associação perfeita (r = −1 significa 
que os pontos pertencem a uma linha reta de declive negativo, isto é, quando x 
aumenta, y diminui; r = 1 significa que os pontos pertencem a uma linha reta com 
declive positivo, isto é, quando x aumenta, y também aumenta. 

Com a utilização da equação o teste de moabilidade reduziu 
significativamente, eliminando toda etapa de moagem e peneiramento da descarga 
do moinho. 
O tempo para execução do teste anteriormente era de 104h, com a utilização da 
equação é possível definir o tempo ótimo de moagem em 10h após a entrega da 
amostra, fluxograma do teste apresentado na figura 9. 
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Figura 9. Fluxograma do teste com a nova metodologia 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Este estudo gerou ganhos em saúde e segurança, reduzindo o esforço físico 
com a eliminação da etapa de moagem e três dos quatro ensaios granulométricos. 

O ganho na antecipação de três dias nas informações para equipe de mina 
possibilita traçar estratégias para alimentar a usina visando blendando minério de 
bom desempenho com frentes de baixo desempenho. 

Ao controle operacional da usina foi crucial, pois possibilita preparar a planta 
de acordo com o tipo de minério e desempenho metalúrgico apresentando chances 
para resolver problemas operacionais que podem gerar perdas em produção e 
recuperação metalúrgica. 

Aumento na produtividade do laboratório, com a redução no tempo é possível 
processar e analisar mais amostras aumentando o mapeamento de desempenho 
metalúrgico da mina. 
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