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RESUMO 
 
Existe uma grande variabilidade nas litologias que compõem o corpo mineral da mina 
do Salobo, localizada no Pará/Brasil, o que acarreta diferentes tipos de minério 
alimentando a usina de beneficiamento e consequentemente variando muito a 
qualidade do concentrado produzido na etapa de flotação. Por isso, é  necessário 
realizar um acompanhamento rigoroso da qualidade do produto  através  de 
amostragens e manter uma boa rastreabilidade do concentrado durante o processo 
logístico desde a mina até o porto a ser embarcado, uma vez que neste processo é 
possível ainda realizar blends para adequação dos teores de uma determinada carga, 
para que não extrapole os limites contratuais estabelecidos. Ter uma  boa 
previsibilidade do produto embarcado é uma necessidade da área comercial para 
emissões de nota provisória e, consequentemente, maior assertividade no cálculo do 
valor  financeiro  associado à carga de concentrado. 
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ABSTRACT 

 
There is a great variability in the lithologies that compose the mineral body  of  the 
Salobo mine, located in Pará/Brazil, which results in different types of ore feeding the 
mill and consequently varying the quality of the concentrate produced in the flotation 
stage. Therefore, it is necessary to strictly monitor the quality of the product through 
sampling and to maintain a good traceability of the concentrate during the logistic 
process from the mine to the port t of shipment, since in this process it is still possible 
to perform blends for content adequacy of a given cargo, so as not to exceed the 
contractual limits established. Having a good predictability of the shipped product is a 
commercial area requirement for provisional note emissions and, consequently, 
greater assertiveness in calculating the financial value associated with the concentrate 
cargo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O depósito de cobre do Salobo é localizado no munícipio de Marabá, na  região 
sudeste do Pará, sendo a maior mina de cobre atualmente do Brasil, possuindo uma 
usina de beneficiamento com capacidade nominal de 24 milhões de toneladas de 
minério por ano. A usina do Salobo teve suas operações  iniciadas  em junho  de 2012. 
A figura  1 apresenta  a localização da mina do Salobo no estado do Pará. 

 

O produto final é obtido a partir do processo de flotação de minério sulfetado, gerando 
um concentrado bornítico/calcocítico com teor típico de 38% de cobre. A reserva 
também possui calcopirita como sulfeto portador de cobre, porém em pequenas 
proporções. O ouro e a prata contidos neste minério acabam agregando maior valor  
ao concentrado  final produzido. 

 
O processo do Salobo compreende as etapas de mina a céu aberto, beneficiamento, 
transporte e embarque, sendo que o concentrado é escoado via transporte rodoviário 
da mina até o terminal ferroviário de Parauapebas (PA), e de lá é transportado via 
Estrada de Ferro Carajás (EFC) até o porto de Itaquí, localizado em São Luís do 
Maranhão. 

 

Figura 1. Localização da Mina do Salobo. 

 

 

Existe uma grande heterogeneidade na distribuição de litologias do minério de cobre  
ao longo do depósito, o que acaba gerando expressiva variação nos teores do 
concentrado tanto de metais pagáveis quanto de contaminantes, o que requer um 
acompanhamento e controle estrito da qualidade do concentrado final produzido para 
se atender os limites de especificação dos elementos e fornecer uma boa 
previsibilidade  dos  volumes  de  metal contido  no  concentrado  a ser comercializado, 
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uma vez que estes volumes são de grande importância para previsibilidade da receita 
por parte da área comercial. 

 
 

2. MATERIAL  E MÉTODOS 

 
O trabalho de controle da qualidade do concentrado se inicia desde os estudos de 
geometalurgia, onde são coletadas amostras de curto e médio prazo em furos de 
perfuração, e estas amostras são levadas para o laboratório de processo para testes 
de flotação em bancada a fim de fornecer informações sobre o comportamento do 
minério na usina de beneficiamento, recuperação metalúrgica e teores dos elementos 
no concentrado. 

 

Para fins de previsibilidade dos teores em uma determinada carga de concentrado, é 
utilizada uma amostragem no momento do carregamento dos caminhões, após a 
etapa de filtragem ainda na usina do Salobo. Para cada concha da pá carregadeira,  
de aproximadamente 10 t, são tomados 3 incrementos, e, ao final  do carregamento  
de 10 caminhões é gerada  uma amostra composta (ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Amostragem feita pá carregadeira no momento do carregamento de concentrado nos 
caminhões 

 
 

A partir daí é feito um rastreamento da carga com uma identificação para cada lote de 
10 caminhões, denominado internamente de PFC (Produto Final Caminhão), cada 
caminhão contendo uma massa de aproximadamente 27 toneladas O material 
carregado na filtragem é transportado  por rodovia  até Parauapebas  onde  é estocado 
e separado diariamente em pilhas. Dependendo do ciclo da ferrovia e necessidade de 
atender os embarques, o material costuma ficar estocado de 1 a 3 dias, e 
posteriormente é feito o carregamento ferroviário. No carregamento é feita uma 
relação dos vagões utilizados  com identificação  da data  do carregamento ferroviário. 
A identificação é enviada para a equipe de controle de qualidade. Desta forma é 
possível  manter o rastreamento do material de cada comboio. 
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Figura 3. Esquema contendo o fluxo desde a lavra do minério até o embarque do concentrado. 

 
 

Existe também a possibilidade de realização de blend do concentrado no galpão do 
terminal ferroviário de Parauapebas para adequação dos teores e, dado que existe o 
rastreamento de vagões, é possível também realizar a separação de cargas em 
diferentes pilhas quando da descarga no galpão de estocagem  em São  Luís,  caso 
haja  a necessidade de separar uma determinada  carga para um cliente. 

 
Depois da disposição do material em pilhas no galpão localizado no porto de Itaqui, o 
material é mantido em estoque até o momento de ser embarcado. Eventualmente são 
realizados blends durante o carregamento dos navios para atender às necessidades 
específicas  de cada cliente. 

 
Uma vez que a amostragem de PFC é realizada de forma manual, podem ocorrer 
vícios nos resultados obtidos. Além disso, para mesmos elementos  de  controle, 
podem ser utilizadas diferentes metodologias  de análise química em função do tempo 
de resposta. No entanto, eventuais vícios não são considerados críticos para o 
processo, pois sendo conhecidos, pode-se aplicar fatores para correção e se obter 
uma boa aderência nas estimativas. O resultado final deste processo é a divulgaç ão 
para a área comercial de um certificado com as análises estimadas da carga a ser 
embarcada. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No momento da carga ou descarga do navio, é feito o procedimento de pesagem e 
amostragem da carga que é dividida em lotes de 500 t. As amostras coletadas são 
então enviadas aos laboratórios da Vale e do cliente para análise química. De posse 
destes resultados reais das amostras de embarque é possível fazer um comparativo 
com as análises estimadas. 
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É feito pela equipe de controle de qualidade um acompanhamento da 
assertividade/aderência desses teores conforme gráfico apresentado na figura 4. Os 
valores estimados são obtidos a partir dos resultados das amostras de retirada no 
carregamento dos caminhões (PFC) mais a adição de um fator de correção, baseado 
no histórico e, no caso da umidade, o tempo de estocagem também é levado em 
conta. Ao final de todos os gráficos  abaixo,  estão os valores  acumulados  ilustrados 
em colunas, que são calculados pela média ponderadas dos teores  com as massas  
de cada embarque. 

 

Figura 4. Umidade do concentrado embarcado em 2016 

 
 

No caso da umidade é possível observar  uma diferença  acumulada no ano de 1,2% 
da amostra coletada no carregamento rodoviária em relação ao realizado no 
embarque. Esta diferença existe devido  à perda  de umidade  do concentrado durante 
o manuseio do produto entre a mina e o porto, bem como o tempo de estocagem do 
material. É possível  observar também uma boa aderência entre a análise estimada e  
a umidade real obtida devido à aplicação de um fator  de correção conhecido  devido  
ao comportamento histórico da umidade. Tanto a sazonalidade (estação de chuvas) 
quanto o tempo de estocagem têm influência na magnitude da perda de umidade do 
concentrado  de cobre. 

 
As figuras 5 e 6 apresentam os gráficos de acompanhamento para os  metais  
pagáveis: 

 

Figura 5. Cobre no concentrado embarcado em 2016 
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Figura 6. Ouro no concentrado embarcado em 2016 

 

Para os casos de cobre e ouro, existe uma diferença nos resultados das amostragens 
PFC em relação aos resultados de embarque devido ao emprego de diferentes 
metodologias analíticas. Assim, para a determinação dos valores  estimados,  é 
aplicado um fator de correção baseado em valores históricos, possibilitando obter 
também boa aderência entre a estimativa e o valor analisado. Nos valores 
acumulados, a diferença no ano de 2016 em valores absolutos para o cobre e ouro foi 
de 0,2% e 0,1 ppm, respectivamente. 

 
 

4. CONCLUSÕES 

 
Pela necessidade da equipe de controle de qualidade de acompanhar os teores das 
cargas embarcadas e da área comercial de obter com rapidez um valor estimado dos 
mesmos, foi desenvolvido um processo de amostragem no carregamento de 
caminhões e posterior rastreamento do concentrado através da identificação das 
amostras geradas nessa amostragem. Através do acompanhamento dos resultados 
obtidos, observa-se uma boa aderência das análises estimadas em comparação com 
os resultados reais obtidos pelas amostras coletadas no embarque ou desembarque  
da carga. 

 
Através do acompanhamento foi possível identificar algumas diferenças nos  
resultados obtidos, que podem ser justificados pelo método de amostragem e 
metodologia de análise química adotada. Felizmente, viciosas diferenças identificadas 
não são críticas para o processo visto que as amostras de PFC são utilizadas somente 
para uma estimativa da qualidade do produto. As amostras com maior 
representatividade são coletadas durante o processo de embarque e metodologias de 
análise química mais precisas são utilizadas nessas amostras, visto que os resultados 
correspondentes  são utilizados  para fatura final. 
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