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RESUMO 

 
A Usina do Salobo foi dimensionada para processar uma taxa  de  produção  de  

projeto de 3.044 t/h. Durante o inicio de operação das linhas de moagem foi possível 

perceber que esta estapa possuía uma capacidade  superior  ao  estipulado  em 

projeto, porem as etapas anteriores de britagem primária, secundária e  prensa de 

rolos, impossibilitavam a moagem de processar uma massa acima da esperada. 

Durante os anos de 2015 e 2016 foram realizados diversos trabalhos de otimização, 

desde o desmonte de minérios,  passando pelas  etapas  de cominuição  de britagens 

e prensas de rolos que resultaram a partir de outubro de 2016 em valores de taxa de 

processamento superiores a taxa de projeto. Essas otimizações foram realizadas em 

diferentes etapas e  os  resultados são  detalhados e analisados neste trabalho. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Salobo, Moagem, Taxa,  Desmonte. 

 
ABSTRACT 

 
The Salobo Plant was designed to process a project production rate of 3,044 t / h. 

During the start of operation of the grinding lines it was possible to notice that this  

stage had a capacity superior to that stipulated in design, but the previous stages of 

primary crushing, secondary crushing and roll press, made grinding impossible to 

process a mass higher  than expected. During the years  of 2015 and 2016  a number 

of optimization  works  were carried out, from the blasting of ores, through the  stages  

of comminution of crushing and roller presses, which resulted from October 2016 on 

values of processing rate higher than the design rate . These optimizations were 

performed in different stages and the results  are detailed and analyzed in this  work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Usina de concentração de minérios de cobre do Salobo é  composta  por duas  

usinas com duas  linhas de produção cada. O projeto  foi implantado  em duas  fases.  
A fase 01 teve o inicio de operação em maio/2012 e em junho/2014 a fase 02 
completando as  atuais  quatro linhas de produção. 

 
Apesar de possuir quatro linhas de produção, o circuito de retomada de minério da 
pilha secundária que as alimenta é único e singelo. Após o inicio de operação do 
circuito do Salobo fase 02, ocorreram diversos contratempos que dificultaram a 
estabilização dos circuitos de moagem e reduziram os  valores  de  taxa  de 

alimentação da usina. Muitas iniciativas e melhorias foram executadas, novas  
filosofias de operação foram abordadas e otimizações de processo foram 
implementadas. Em meados de 2016 observou-se uma  elevação  dos  valores  de  

taxa  da  usina, atingindo seu patamar de maior estabilidade  e alcance. 

 
A taxa de processamento da usina é uma variável que possui influência de diversos 
fatores, dessa forma é impossível analisar a variabilidade dos resultados desse 

indicador  isolando os efeitos  de  cada contribuição separadamente. 

 
O desenvolvimento deste trabalho foi descrever de forma sucinta um histórico dos 
fatos, ações e reflexos que interferiram nos resultados de taxa de processamento da 

usina desde o start-up em 2012/2013 até janeiro/2017 com ênfase na busca pela 
explicação da elevação dos  resultados dos últimos  meses de 2016. 

 
2. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 
Durante o primeiro ano de operação da fase 01 do projeto ficou  evidente  que o  

circuito de moagem poderia possuir um desempenho superior ao programado em 
relação à taxa de processamento.  Conforme  pode se verificar em gráfico 01, após  
um período de inicio de operação, os valores de taxa de alimentação da planta já 
estavam acima das  1522 t/h  previstas no projeto. 

 

Graf. 1 – Desempenho Taxa Jan/13 a Abr/14 
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Com o inicio da operação da fase 02 em a entrada da  fase 02, um novo modo de  

falha  foi  identificado  e descobriu-se um problema até então não conhecido. 

 
A retomada do minério da pilha secundária se dá por um circuito de correias que se 

conhece como linha singela, esse circuito alimenta os silos das 4 prensas de rolos e 
depois o produto das prensas alimenta os 8 silos do peneiramento secundário, 
conforme  figura 01. 

 

Figura 1 – Fluxograma Circuito Singelo 
 

 

Para operação desse circuito, é necessário que as correias de alimentação de cada 

conjunto de silos, TR-2010-01 para prensas e TR-2012-01 para peneiras, sejam 
dotadas de sistema de reversão, para vez ou outra alterar o sentido do fluxo  do 
material alimentando o conjunto de silos de cada fase. Antes da entrada da fase 02 

essa operação de reversão não era necessária e dessa forma os impactos causados 
por  ela não eram percebidos. 

 
Para que a reversão ocorra sem problemas, a vazão  das correias  reversíveis  deve 

ser reduzida durante alguns minutos e isso promove uma janela de redução de 

retomada do minério da pilha. Para compensar essa redução, durante o resto do  

tempo deve-se operar com a vazão das correias acima da requerida pela usina. O 

layout do circuito com o retorno da carga circulante e o numero de reversões 

necessário sempre foram um problema para o atingimento da taxa que o circuito de 

moagem é  capaz de processar. 

 
Outro fator impactante mensurado nesse período foi que a alimentação  dos silos,  
tanto das prensas quanto das peneiras era realizada entre os silos de forma a  

alimentar os dois ao mesmo tempo. Essa forma de  alimentação  reduzia  
drasticamente a capacidade útil dos  silos aumentando a necessidade de reversões   
no mesmo  período e com isso incrementando o impacto  causado pelas reversões. 
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Um trabalho de melhoria conduzido com a participação das áreas de manutenção, 

operação e processo, teve como objetivo alavancar a massa processada na usina 
(ROP), identificando as principais causas de paradas do circuito singelo  e  propor 

ações  de melhoria para solucionar total ou parcialmente esse  problema. 

 
Dentre as ações levantadas, podem-se citar algumas como, mudança dos  modelos 
das chaves de emergência das correias do circuito, alterações no dimensional das 

lonas das correias para aumento de vida útil, mudanças  de  alguns  roletes  de  
impacto e saias laterais nas transferências entre correias para redução dos 
vazamentos, alteração do projeto dos chutes de transferência para redução de 

desgaste localizado, repotenciamento das correias reversíveis para eliminação da 
variação de massa durante as reversões, individualização de alimentação dos silos  
das prensas e peneiras para aumento do volume útil e redução do numero de 
reversões  necessário, etc. 

 
A maior parte das ações foram executadas ao longo do ano de 2015 e os  resultados 
da  elevação da  massa  processada podem ser observados em gráfico 02. 

 

Graf. 2 – Massa Processada Usina Ago/14 a Dez/15 

 

Mesmo estando evidente que as ações executadas em 2015 para melhoria do ROP 

foram bem sucedidas, ainda não havia se atingido o valor  nominal de  projeto, esse 
não atingimento era considerado efeito dos valores de taxa da planta que sofriam 

impacto direto das paradas e da rampa de elevação da taxa necessária devido ao 
circuito singelo. 

 
Com o intuito de reduzir o impacto das reversões e pequenas paradas na taxa da  

usina, durante o ano de 2015 até Agosto, a operação da usina adotou uma filosofia 
operacional (filosofia 1) que privilegiava a taxa da usina, obtendo nesse  período 
valores elevados de taxa de alimentação. Essa filosofia pregava-se trabalhar com o 
circuito singelo bastante sobrecarregado e quando os níveis dos silos e o circuito de 

moagem estivessem com carga elevada, cortava-se a alimentação da usina por um 
período de forma a descarregar o circuito. Dessa forma, a taxa de alimentação 
calculada pela relação de massa processada e horas  operadas  ficava  elevada, 

porem a massa de minério processada mensalmente (ROP), a utilização física da 
planta (UF) e a recuperação metálica de cobre e  ouro  estavam  caindo  o 
desempenho  motivado  pela  variação  na  alimentação  da  usina  provocado  pelos 
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constantes cortes de alimentação e também por várias ocorrências de obstruções do 
circuito de  moagem e  flotação devido  a se trabalhar em sobrecarga. 

 
Após o mês de agosto de 2015, houve uma mudança e uma nova  filosofia  
operacional foi implantada (filosofia 2). Essa nova filosofia adotava a premissa de se 
trabalhar com a taxa mais reduzida e alcançar mais estabilidade na operação  da 

planta, reduzindo o numero de reversões das correias de alimentação dos silos, 
eliminando completamente as ocorrências de obstruções de moagem e flotação e 
consequentemente reduzindo o número de paradas e a variabilidade operacional da 

taxa demonstrada pela redução do desvio observado em gráfico 3. 

 

Graf. 3 –Variabilidade Taxa Usina 

 

Após a adoção da filosofia 2, os valores de massa processada ficaram mais estáveis 

conforme gráfico  3. Como consequência dessa nova  orientação quanto à operação  

da planta, a taxa da usina teve uma pequena queda de patamar, porém a Utilização 
física e a Recuperação  metálica  de cobre se elevaram conforme  gráfico 4. 

 
 

Graf. 4 – Indicadores de Produção 2015 – Mudança de filosofia Operacional 

 

Através da observação dos dados, fica claro a evolução da performance global da 

planta após agosto de 2015. Todavia, no inicio do ano  de  2016,  outro  fator  
começaria a interromper a evolução  na taxa  da  planta pretendida. 
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No inicio de 2016, os revestimentos dos rolos dos HPGRs entraram em uma  

temporada de desgaste prematuro  proporcionado pela grande presença de sucatas  

no circuito de carga circulante da prensagem, a vida útil obtida até então média de 

3500 horas para rolos móveis e de 5500 horas  para rolos fixos caíram para valores  

em torno de 1500 horas e por um período operou-se com os rolos em péssimas 

condições o que afetou drasticamente o desempenho da usina em relação à taxa de 

processamento  conforme  demonstrado em gráfico 05. 

 
Ações emergenciais foram tomadas e a partir de março-2016 começou a se 
restabelecer o estoque de rolos reservas, revertendo a tendência  de  queda da  taxa 
da usina e retornando a partir de maio-2016 para os valores médios outrora 

alcançados. 
 

Graf. 5 – Evolução Taxa – Efeito Rolos Prensas 
 

Ao longo do ano de 2016, após os problemas  no primeiro semestre, os valores de  

taxa da planta começaram a atingir um patamar nunca  antes  alcançado,  se 
justificava esses resultados pela estabilidade da  planta  obtida através  da  redução 
dos números de paradas operacionais, melhoria no desempenho dos HPGRs  e 

redução no numero  de reversões das correias de  alimentação  dos silos. 

 
3. CONCLUSÃO 

 
 A taxa de processamento da planta é uma variável extremamente complexa e 

determinar correlações diretas com outras variáveis é impossível, deve-se 

determinar  tendências correlativas; 

 Deve-se atentar para os resultados obtidos  com as  otimizações  nos  processos 

de forma a promover a manutenção dessas  otimizações ao longo do  tempo; 


