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RESUMO 
 

A Mina de cobre do Salobo/Vale, localizada na região de Carajás, sudeste do 
Pará, é a maior reserva de cobre do país. Trata-se de  um  depósito  de  cobre 
sulfetado de classe mundial, explotado em mina a céu aberto, produzindo 
concentrado  de cobre por meio de flotação. 

A operacionalização do programa geometalúrgico de curto prazo consiste na 
aquisição de amostras, a partir de furos de detonação, que interceptam os avanços 
mineralizados da Mina. Essas  amostras  são  analisadas  quimicamente, 
caracterizadas e submetidas a ensaios de bancada. O minério já caracterizado é 
alimentado de maneira controlada, rastreado dentro da rota  de  processo  e 
permitindo uma melhor preparação da planta para recebimento deste material, 
proporcionando melhor aproveitamento do bem mineral, otimização de produção e 
redução de custos. 
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ABSTRACT 

 
The mine copper Salobo/Vale S.A, located in the Carajás  region, southeast of Pará is 
the largest copper reserves in the country. It  is  a  sulphide copper deposit of world- 
class exploited  in open  pit mine, producing  copper concentrate by flotation. 
The operationalization of short term program geometallurgical consists in the 
acquisition of samples from the blastholes that intersect the mineralized advances. 
These samples are chemically analyzed, characterized and subjected to bench tests. 
The already characterized ore would be fed in a controlled manner from the mine and 
tracked within the process route  allowing  better  preparation  of  the  plant  to receive 
this material, providing better utilization of mineral well, production optimization and  
cost reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A jazida de cobre do Salobo pertencente a Vale S.A., localizada na província 

mineral de Carajás, sudeste do Pará, é  reconhecidamente  uma  das  maiores 
reservas de cobre do país com aproximadamente 1.2 bilhão de toneladas a um teor 
médio de cobre 0.76% (relatório  MRMR  2016).  Trata-se de  uma descoberta antiga, 
de geologia complexa e rochas com comportamento geometalúrgico  variados dentro 
da rota processo por flotação. 

A mina iniciou suas operações de lavra a céu aberto em 2010, com uma 
produção esperada de 24milhoes de toneladas de minério por ano em seu estágio 
máximo produtivo, considerando Salobo I e II. Já a planta começou sua produção de 
concentrado  de cobre em 2012. 

A rocha hospedeira da mineralização sulfetada do Salobo é um xisto com 
percentual variável de magnetita em sua composição. A ocorrência desse mineral 
classifica essa rocha em unidades  distintas  no modelo geológico: 

 

 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%, conforme  se  pode 
verificar  em detalhes  na Tabela 1. 

 

Classificação 
Minerais 

dominantes 

Minerais 

subordinados 
Estrutura Cu (%) Participação (%) 

 

XMT 
 

Magnetita> 10% 
Granada,  biotita, 

fayalita,  grunerita, 
grafita,  fluorita,  quartzo 

Em geral maciça 

localmente bandada 

 

1,08 
 

~18% 

DGRX Granada,  Grunerita Biotita, quartzo, 
magnetita <10% 

Isotrópica a parcial/ 
foliada 

0,52 ~15% 

 

BDX 
 

Biotita, Granada 
Grunerita, quartzo, 

fayalita, plagioclásio, 
magnetita <10% 

 

Foliada/bandada 
 

0,58 
 

~67% 

Tabela 1 – Classificação dos xistos hospedeiros da mineralização Salobo. 

 
A correlação da magnetita com os sulfetos de cobre é direta, ou  seja,  o 

domínio XMT apresenta teores bem  mais  elevados  de cobre (≈1.08%),  em  relação  
às demais  unidades (≈0.55%). 

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 determinados 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. 

Essa situação provoca uma sazonalidade  de  desempenho metalúrgico, que 
não é contemplada nos planos de produção. Os índices de recuperação da usina  
desde o start up em 2012 até o final de 2014, mesmo com a elevação natural 
promovida pela estabilização operacional da  usina,  sofrem  efeitos  sazonais  de 
queda  da recuperação. 
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O estudo geometalúrgico de curto prazo da Mina do Salobo surge, então, em 
2015, como ferramenta poderosa de aquisição de informações, a respeito das 
características do minério, não somente restrito a teores de cobre. Essa avaliação 
prévia é realizada  em  testes  laboratoriais  de  amostras  georeferenciadas  coletadas 
na Mina. Esse minério é, então, rastreado desde sua origem na mina até a usina, a 
partir de dispositivos  específicos  de rastreamento. 

 
2. MATERIAL  E MÉTODOS 

 

O trabalho geometalúrgico de curto prazo foi  todo  desenvolvido  no  Salobo, 
com materiais e métodos originalizados, procedimentados e equipes treinadas nas 
etapas  de Mina,  Laboratório  e Rastreamento, os quais são descritos abaixo: 

 

2.1 - Mina 

 

 O minério do Salobo é hospedado em rocha sã,  portanto  100%  detonado. 
Logo, os polígonos mineralizados são separados em função de teores e 
características litológicas. Para detonação são realizados furos de 
aproximadamente 15m (altura da bancada) com malhas espaçadas de acordo 
com as qualidades mineralizadas pré-determinadas (em torno  de  8m  x  6m 
para minério de alto teor). As amostras geometalúrgicas de curto prazo são 
coletadas no pó de perfuratriz residual produzidos desses furos, numa malha 
espaçada de 15m x 15m; em uma linha perpendicular a direção dos corpos 
principais  mineralizados, como pode  ser visto na Figura 1; 

 Cada amostra contém aproximadamente 5 kg e são compostas de quatro 
incrementos do pó de perfuratriz (cortes perpendiculares em formato de cruz), 
figura 2. Essas amostras são georeferenciadas e produzidas no fluxo 
operacional produtivo de rotina de turno da Mina e entregues ao laboratório 
Salobo  para análise geometalúrgica. 

 

Esquema da 

 
 

 

Figura 1 e 2 – (1) Definição de Amostras Geometalúrgicas dentro dos polígonos de 
curto prazo. perpendicular aos corpos litológicos. (2) Esquema de amostragem  de 
pó de perfuratriz 

(2) (1) 
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2.2 - Laboratório: 

 

 Cada amostra geometalúrgica recebida ao laboratório é submetida à 
preparação física e separadas três alíquotas: 1 - análise química completa 
(elementos principais e deletérios), 2 – Classificação Mineralógica por 
Difratometria de Raios-X e 3 – Ensaios de Flotação em bancada,  como 
mostra o fluxograma  na Figura 3; 

 Toda a bateria analítica dos elementos analisados é inserida dentro  do 
modelo de curto prazo para adensamento amostral. Algumas relações de 
elementos também são realizadas  para  indicação  mineralógica,  a exemplo 
de Cu/S = indicativo de mineralogia sulfetada de cobre;  CuSol/  Cu  = 
indicativo  de solubilidade  e presença de minerais  de cobre oxidados, etc; 

 A classificação mineralógica (DRX) é fundamental para classificar a amostra 
dentro dos litotipos dominantes, principalmente em função da ocorrência dos 
principais minerais como a biotita, granada  e  magnetita.  Nesta  etapa 
também são verificados ocorrência de minerais que possam impactar no 
desempenho geometalúrgico da amostra, a exemplo de  argilominerais, 
grafita,  etc, figura 4; 

 

Figura 3 – Fluxograma de Beneficiamento das Amostras Geometalúrgicas 
 

Figura 4 – Caracterização Mineralógicas das amostras via Difratômetro de Raio-X 
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 Na etapa de flotação são observados e catalogados todos os aspectos 
identificado para cada amostra na bancada, a exemplo de coloração da 
espuma, cinética da flotação, sulfetos de cobre dominantes, tamanho de 
bolhas,  transbordos, etc, exemplos  vistos na figura 5; 

 Todos esses dados são retornados ao mapa georeferenciado,  onde  a 
amostra foi coletada, e é emitido um laudo de desempenho geometalúrgico 
indicando a performance estimada para o polígono sendo globalmente 
caracterizado como baixa,  média ou alta performance; 

 Esses dados são repassados para todas as áreas operacionais e de controle 
da Mina, Usina e Qualidade do produto e, funcionam como ferramenta 
poderosa de tomada de decisões de alimentação da planta, não restritivo 
somente aos teores  de cobre; 

 Em alguns casos, são realizadas simulações de blendagens entre polígonos 
estimando o comportamento entre as unidades misturadas em função de 
teores e recuperações metálicas. Essas simulações são eficientes para 
indicar polígonos e misturas mais produtivas, quando se dispõem de dois ou 
mais polígonos  de teores  e performances distintas. 

 
 

Figura 5 – Aspectos da Flotação em bancada são registrados no banco de dados geometalúrgico 

 
2.3 - Rastreamento: 

 

 A Rota de processo do Salobo é bastante complexa e longa, que vai desde a 
mina até a flotação.  A partir  da  detonação na Mina,  o minério é transportado 
via caminhão fora de estrada e alimentado a britagem primária, a seguir 
transferido para a britagem secundária até a  etapa  de  moagem  todo  esse 
fluxo de cominuição se dá a partir de correias transportadoras, até atingir 
granulometria  adequada  para flotação (0,106mm); 

 O rastreamento do minério nessas etapas se inicia na Mina até a britagem 
primária, a partir da sala de controle da Mina com o sistema de despacho que 
monitora, destina e contabiliza cada caminhão carregado oriundos  dos 
polígonos  de desmonte; 
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 A partir da britagem primária, já  dentro da rota da usina, o minério é rastreado 
por dispositivos inseridos ainda sobre as pilhas de minério  desmontadas  na 
Mina; 

 Cada rastreador é inserido na pilha de desmonte com espaçamento de 15m e 
georeferenciado. O dispositivo é lavrado e  transportado  junto  com  o minério 
por caminhões; 

 Na rota da usina foram instaladas três antenas de detecção: uma na britagem 
primária, a segunda na britagem secundária e a terceira antes da moagem, 
onde o rastreador  se desintegra,  figura 6; 

 Quando o rastreador passa pela antena, é enviado um sinal para o banco de 
dados que registra a data e hora de interceptação. Essa informação é emitida 
de rotina pela equipe da geometalurgia para todas as áreas envolvidas para 
preparação da planta para recebimento do minério já caracterizado 
geometalurgicamente. 

 

Figura 6 – Fluxograma de posicionamento das antenas dentro da rota de proc ess o usina S alobo e 
esquema de detecção e transmissão de dados 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A caracterização de polígonos dentro do curto prazo e a divulgação de 

desempenho geometalúrgico entre as áreas, vem mostrando uma boa reconciliação 
com os resultados da planta. Diariamente, a equipe de controle de processo 
operacional da usina informa os aspectos da flotação reais observados . Essas 
informações são comparadas com as estimativas de curto  prazo  do  minério 
rastreado  figura 7 e 8. 

Esses dados são extremamente relevantes e conduzem a redução  de 
surpresas, quanto ao desempenho geometalúrgico do minério provocando maior 
estabilidade e redução de perdas. Entretanto, é necessário  acumular  ainda  mais 
dados  de reconciliação  para tornar os dados  ainda mais consistentes. 

A geometalugia de curto prazo, iniciada em 2015, aliado a uma maior 
estabilidade da usina, contribui com um forte  incremento  nos índices  de  
recuperações metalúrgicas na usina do Salobo e ganhos reais em produção de 
concentrado  de cobre., figura 9. 
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Figura 7 – Exemplo de polígono com variáveis geometalúrgicas nos polígonos de Curto Prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Relatório de Aspectos de flotação operacional diária 
 

Figura 9 – Recuperações metálicas antes e após implantação da geometalurgia de curto 
prazo 
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4. CONCLUSÕES 

 

 Os polígonos caracterizados geometalurgicamente no  curto  prazo,  auxiliam 
nas tomadas de decisão de alimentação da britagem desde a Mina, 
considerando  variáveis  que antes  não se observava  na operação do Salobo; 

 A usina, por sua vez, se prepara de maneira  mais  adequada  para 
recebimento do minério já caracterizado, visto que é informada sobre o 
posicionamento do material e sua influência  em cada etapa do  processo; 

 As variabilidades contidas no minério do Salobo são conhecidas através da 
geometalurgia de curto prazo e o seu reflexo é atenuado no desempenho da 
planta; 

 A etapa de simulações de blendagem, ainda em fase  inicial de 
desenvolvimento, já mostra sinais claros de estimativas mais reais com 
menores  perdas industriais; 

 O trabalho de caracterização contribui de maneira significativa para melhor 
estabilidade da usina e obtenção  de  recuperações  metálicas  acima  de 
orçado; 

 Cada vez  mais,  a geometalurgia  se insere no contexto operacional do Salobo, 
e já integra a rotina operacional, desde a Mina até a produção de concentrado  
de cobre. Entretanto, as  necessidades  operacionais conduzem  a 
geometalurgia a constante evolução e novos desafios,  seja  nas 
caracterizações de polígonos de minério diretos da Mina ou de pilhas de  
estoque, simulações, avaliações de enriquecimento/ empobrecimento de 
deletérios,  confecção de modelo de blocos, etc. 
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