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RESUMO 
 

A cal assim como os demais reagentes utilizados na usina de cobre do Salobo é de 
extrema importância para o desempenho metalúrgico e controle de acidez da polpa 
(pH), visando o aumento da produção e melhor desempenho da flotação, buscando  
o alcance das metas. A equipe técnica de Desenvolvimento de Processo elaborou 
uma metodologia de avaliação da cal, que abrange quatro aspectos físico/químico  
do reagente, sendo eles: mineralogia por difração de raios-X, granulometria, 
solubilização e neutralização, com o objetivo de certificar um produto puro, com alto 
teor e granulometria adequada a ser utilizada na usina do Salobo. E de extrema 
importância à avaliação desse reagente para garantir a efetiva confiabilidade na 
preparação do Leite de Cal utilizado na usina de cobre do Salobo para controle. O 
desenvolvimento da metodologia de avaliação da Cal alcançou os objetivos 
definidos, obtendo ganhos expressivos na flotação de cobre do Salobo. 
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ABSTRACT 
 
Lime and other reagents used in the Salobo copper plant are extremely important for 
metallurgical performance and pulp acidity control (pH), aiming at increasing 
production and better flotation performance, in order to reach the targets. The 
process development team developed a methodology for the evaluation of lime, 
which covers four physical / chemical aspects of the reagent: X-ray diffraction 
mineralogy, granulometry, solubilization and neutralization, in order to certify a pure 
product , With high content and suitable granulometry to be used in the Salobo plant. 
It is of extreme importance to evaluate this reagent to ensure the effective reliability  
in the preparation of the Lime Milk used in the Salobo copper plant for control. The 
development of the Cal evaluation methodology reached the defined objectives, 
obtaining significant gains in the Salobo copper flotation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os projetos de cobre da Vale atualmente consideram o Sistema de Cal como 
alternativa para o melhor desempenho da flotação aliado aos outros reagentes 
utilizados na planta do Salobo e Sossego. A cal virgem é recebida em big bag’s de 
1.250 kg, é armazenada em galpão fechado. A preparação do leite de cal 
(suspensão 10%) é feita de forma contínua. A cal é dosada pela balança dosadora 
para o tanque com agitador. Neste tanque é dosada água para diluição, com a sua 
vazão controlada, pela balança, para assegurar a obtenção da concentração 
preconizada. Deste tanque o Leite de cal é transferido pelas bombas (uma 
operacional e uma reserva, ver figura 4) para o tanque de distribuição com o 
agitador, de 57 m³ de volume. Dos tanques de distribuição (Ver figura 1) o leite de 
cal é distribuído pelas bombas centrífugas (ver figura 6) aos pontos de consumo  
da planta. Existe o retorno para os tanques de distribuição para melhor controle da 
dosagem, juntamente com os instrumentos (pHmetros, ver figura 5) que são 
dispostos nas células rougher’s e alimentação da etapa Scavenger, instalados  
para atender a cada um dos pontos de dosagem. 

 

 

Figura 1. Tanque de distribuição Figura 2. Balança dosadora 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Silo para armazenamento da cal – 
Sistema de preparação. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Sistema de bombeamento 
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Figura 5. pHmetro nas células rougher’s Figura 6. Bomba de dosagem 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O teste de caracterização do leite de cal foi desenvolvido para avaliar e comparar a 
qualidade da Cal utilizada na Usina, através dos testes de Solubilização, ensaio 
Granulométrico e Difração por Raios-X. 

 

O Procedimento para preparação da amostra é distribuído em algumas etapas, às 
coletas são pontuais nos Bags do galpão de preparação do leite de cal, seguindo um 
padrão de armazenagem rígido. Para manter a qualidade das amostras. 

Figura 7. Bag’s de cal armazenados no galpão 

 
A Granulometria é a distribuição em porcentagem dos diversos tamanhos de grãos 
da cal, onde é determinado o tamanho de suas partículas e posição granulométrica. 
O tamanho do grão ideal para melhor preparação da cal é abaixo de 1 mm. 

Figura 8. Agitador de peneiras Bertel para ensaio granulometrico 
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O ensaio Granulométrico é realizado nas peneiras de 1, 2 e 3 milímetros 
possibilitando assim a determinação de suas características físicas. 

 

  
Figura 9. Amostras de cal em 1 mm Figura 10. Amostras de cal em 3 mm 

 

O desenvolvimento do método de caracterização contempla a difração de raios-X 
das amostras de cal pulverizadas, com o objetivo de certificar um produto puro e de 
qualidade. O Equipamento utilizado para a caracterização mineralógica e Phaser D2 
de bancada, considerado uma nova geração de difratometro para todas as 
aplicações em difração de pó de acordo com a geometria de Bragg-Brentano 

 

  
Figura 11. Equipamento DRX PHASER D2 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Figura 12. Analise da Amostra em pó 

 

A fim de avaliar e comparar a qualidade de amostras de tipos de Cal de diferentes 
fornecedores foi realizado testes de solubilização para verificar o quanto a cal se 
dissolve, ou seja, mesmo o material sedimentado o quanto ele se solubilizou na 
água. 

 

As amostras são preparadas em soluções a 10% em laboratório (concentração 
utilizada na usina) de leite de cal com água deionizada, onde se mediu o pH da 
água. Posteriormente é medido o pH da solução e o pH após cinco minutos de 
agitação. E por fim o pH da solução após a filtragem. 

 

Como podemos verificar nos dados da (tabela 01 e 02) os lotes de cal 0720161210 e 
0920170123, foi o que menos elevou o pH em relação às soluções de Cal Lapa 
Vermelha, demonstrando assim que o Cal do fabricante Lapa Vermelha é mais 
eficiente que os que estavam sendo utilizados na usina. 
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Tabela – 01 Resultados de solubilização (Lotes) 
 

 
Tes t e 

Cal - Lot e  (0720161210) Cal - Lot e  (0920170123) 

pH  água Lote ( 

0720161210) 

pH  Soluç ão Lote ( 

0720161210) 

pH Pos 5min de 

agitaç ão Lote 

( 0720161210) 

pH água Pos - 

F iltr agem Lote 

( 0720161210) 

pH  água Lote ( 

0920170123) 

pH  Soluç ão Lote ( 

0920170123) 

pH Pos 5min de 

agitaç ão Lote 

( 0920170123) 

pH água Pos - 

F iltr agem Lote 

( 0920170123) 

Teste01 7,60 13,07 12,95 13,05 8,65 12,95 12,82 13,00 

Teste02 7,60 13,08 12,95 13,01 8,65 12,92 12,84 13,01 

Teste03 7,60 13,12 12,90 13,03 8,65 12,99 12,87 13,04 

Média 7,60 13,09 12,93 13,03 8,65 12,95 12,84 13,02 

Neutralização 5,49 4,30 

Solubilização 5,49 4,3 

 

Tabela – 02 Resultados do teste de solubilização (Lapa) 
 

 
Tes t e 

LAPA FINA 01 LAPA FINA 02 LAPA 2 A 6, 5 

 

pH água LAPA 

F INA 01 

 

pH Soluç ão LAPA 

F INA 01 

pH Pos 5min de 

agitaç ão LAPA 

F INA 01 

pH água Pos - F 

iltr agem LAPA 

F INA 01 

 

pH água LAPA 

F INA 02 

 

pH Soluç ão LAPA 

F INA 02 

pH Pos 5min de 

agitaç ão LAPA 

F INA 02 

pH água Pos - F 

iltr agem LAPA F 

INA 02 

 

pH água LAPA 2 

a 6,5 

 

pH Soluç ão 

LAPA 2 a 6,5 

pH Pos 5min de 

agitaç ão LAPA 2 

a 6,5 

pH água Pos - 

F iltr agem 

LAPA 2 a 6,5 

Teste01 7,75 13,65 13,58 13,82 7,75 13,69 13,57 13,79 7,75 13,10 13,56 13,75 

Média 7,75 13,65 13,58 13,82 7,75 13,69 13,57 13,79 7,75 13,10 13,56 13,75 

Neutralização 5,90 5,94 5,35 

Solubilização 5,9 5,9 5,4 

 
 

Figura 13. Agitação magnética da Solução da Cal preparada em laboratório 

 
A operacionalização da preparação de leite de cal é altamente impactada pela 
granulometria da cal, não pode ser muito fino, por que aglomera no silo e não pode 
ser muito grosso, pois se torna menos solúvel e abstrói as tubulações de distribuição 
e dosagem. Os resultados de granulometrias dos lotes da usina comparados com as 
amostras do fabricante Lapa Vermelha (ver figuras 14 e 15) demonstram grande 
diferença entre eles, sendo que o tipo mais adequado para a preparação é o LAPA 
fina 2. 
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Figura 14. Granulometria dos lotes 
 
 

 

Figura 15. Granulometria das amostras da Lapa Vermelha 
 

Outra característica importante da Cal é a sua pureza. Para analisar esta pureza 
utilizamos a Difração de raios-X que quantifica as fases minerais de matérias em pó, 
os resultados são apresentados nas figuras 16 e 17, os fabricantes garantem no 
mínimo 90% de pureza para este tipo de insumo. 

 

Figura 16. Avaliação mineralógica da Lapa Vermelha 
 

• 13,61% de Portlandite = Cal hidratado 
• 82,07% de Lime = Cal 
• 4,33% de Calcite = Mineral (Carbonato de cálcio) nesta avaliação são 

considerados impureza. 
 

Portanto: a avaliação mineralógica indica que 95,68% da amostra são de cal pura. 
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Figura 17. Avaliação mineralógica dos lotes 

 
 

A pureza encontrada através da Identificação de fases minerais dos lotes da usina 
demonstrada na figura 16 é: 

 
• Lote: 0720161210 – 93,84% 
• Lote: 0920170123 – 94,29% 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O teste realizado com as amostras de cal (Belocal e Lapa vermelha) no laboratório 
de desenvolvimento de processo mostrou atender as necessidades para determinar 
o pH ideal da planta (9,5 pH), regulando a acidez da polpa na flotação da usina do 
Salobo. 

 

A Mineralogia dos fornecedores avaliados obteve um percentual de pureza aceitável 
de acordo com os dados mineralógicos. Porem essa diferença não pode ultrapassar 
5 %. 

 

Realizados os testes de granulometria, mineralogia e solubilização indicamos a 
qualidade da cal, que é liberado para a utilização na flotação mantendo a polpa nas 
melhores condições de flotação e recuperação metalúrgica. 
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