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RESUMO

No Quadrilátero Ferrífero estão localizadas importantes reservas de minério de ferro. A
relação hematita/itabirito nos ROMs ao longo do tempo vem se tornando cada vez menor, sendo que
esta redução é resultado direto de um ROM mais itabirítico se comparado à última década. As usinas
de beneficiamento vêm investindo grande esforço para reduzir a sílica do minério e alcançar os níveis
de qualidade exigidos para o processo de recuperação. Nesse contexto, o principal objetivo deste
trabalho é caracterizar e modelar utilizando a geoestatística as variáveis tecnológicas do minério que
contêm as diferentes litologias da Mina de Brucutu localizada no Quadrilátero Ferrífero – MG.
Usualmente, a caracterização da qualidade intrínseca do mineral de ferro na indústria mineral esteve
baseada unicamente em análise granulométrica e análises químicas. Uma grande quantidade de
categorias tipológicas de minerais de ferro e combinações de diferentes concentrados pode ser
utilizada nos processos de recuperação. A variabilidade na qualidade de mineral é uma constante, além
da pouca atenção que se tem na atualidade para as características estruturais, e mineralógicas. Estes
aspectos, assim como também as provas tecnológicas em bancos piloto a escala, são também
importantes. Com referência ao aporte da modelagem geometalúrgica, é um enfoque integral,
multidisciplinar e poderoso para diminuir a variabilidade de resultados industriais, implementa
melhoras e soluções tecnológicas. Além disso, pode promover inovação e somar valor no uso em todas
as fases operacionais da produção de ferro, do mineral primário até ao produto final enfocando a
atenção na mina e no processamento mineral em que os métodos a utilizar serão descrição de
testemunhos de sondagem, análises mineralógicas, químicas, também foram utilizadas as análises de
64 amostras pertencentes às litologias presentes na mina nos testes de bancada piloto, análises
estatísticas e geoestatísticas bi e multi elementar, análises de teste de bancada e caracterização
tecnológica dos minérios. Os produtos dessas análises permitirão gerar assinaturas ou tipologia
geometalúrgica em mapa, individualizando zonas com características geometalúrgicas diferentes.
Palavras-chave- Geometalurgia, Ferro, Modelagem Geoestatística.

xx

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

ABSTRACT

In Brazil’s Iron Quadrangle (Quadrilátero Ferrífero), there are important iron ore reserves. The
relation hematite / itabirite ROM is becoming increasingly smaller over the time, and this reduction is
a direct result of more itabirite ROM compared to the last decade. The processing plants have been
concentrating their effort to reduce the silica from the ore and achieve the quality levels required for
the recovery process. In this context, the main objective is to characterize and model geostatistically
the technological variables of the ore that contains different lithologies of the Brucutu Mine located in
the Iron Quadrangle - MG. Usually, the characterization of the intrinsic quality of the iron mineral in
the mineral industry was based only on particle size and chemical analysis. A lot of different ranges of
types of iron ore and combinations of concentrates can be used on recovery processes. The variance in
mineral quality is a constant, besides the little attention that has been considered nowadays for the
microstructural mineralogical characteristics. These aspects, as well as the technological evidence on
scale pilot banks are also important. Referring to the contribution of geometallurgical modeling, it is a
comprehensive, multidisciplinary aspect whose main point is to reduce the variability of industrial
results, implement improvement and technological solutions, to encourage innovation and add value to
use in all iron operational production phases, from the primary mineral until final product, focusing
attention on the mine and in mineral processing in that the methods are described in the borehole,
mineralogical analysis, mineral chemistry, as well those will also be used from analysis of 65 samples
belonging all lithologies in the mine from banked pilot tests, two-and multielement statistical and
geostatitical analyses, banked tests and technologic caracterization of minerals. the products of these
analyses will generate signatures or geometallurgical typology in map, evidencing individual areas
with different geometallurgical characteristics.
Keywords- Geometallurgical Iron, Geostatistical Modeling.
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1. CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1

INTRODUÇÃO
Atualmente, os projetos e/ou empreendimentos minerais vêm mudando radicalmente seus

paradigmas. Longe estão os dias em que a geologia, mineração e metalurgia, áreas tão distintas do
conhecimento, porém interligadas, atuavam sem um idioma comum e de maneira não interligada.
Anteriormente, a teoria e a prática obedeciam à sequência: “primeiro, o Geólogo; depois, o
Engenheiro de Minas e por final o Engenheiro Metalúrgico”, entretanto, esta afirmativa não é mais
válida. A mineração evoluiu e, hoje em dia, essa lógica de trabalho mudou, observando-se que ela é
integrada, e cada parte componente tem participação na tomada de decisões, tornando-se assim numa
atividade com enfoque multidisciplinar, que requer uma preparação e visão técnico-econômica bem
definida. Atuando dessa forma, será possível enfrentar os novos desafios impostos aos profissionais
que exercem essa atividade (Takehara 2004, Dunham & Vann 2007, Turner-Saad 2010).
Segundo Dunham & Vann (2007), essa abordagem multidisciplinar engloba o conceito de
modelagem geometalúrgica, cuja incorporação na mineração tem como objetivo minimizar as
incertezas associadas na determinação econômica do recurso; consequentemente, classificando-o
como econômico ou não para seu aproveitamento. Ao integrar informações de geologia, planejamento
de mina, desenho operacional e de recuperação metalúrgica, é possível melhorar a compreensão e o
conhecimento do depósito mineral obtendo-se assim, um melhor aproveitamento dos recursos e das
reservas minerais (Turner-Saad 2010).
A modelagem é de suma importância para os projetos, tanto na fase de estudo quanto na de
operação, pois esta abordagem sendo levada em conta no planejamento de mina e no desenho de
plantas de beneficiamento permitirá conhecer os diversos atributos que contribuem para a avaliação e
a classificação dos recursos e reservas minerais. Coletivamente, estes atributos constituem-se em
ferramentas de caracterização que, aliados aos atributos tradicionais como teores, permitem obter um
melhor conhecimento da natureza do depósito mineral.
Segundo o SGS Group (2010), a modelagem geometalúrgica permite quantificar e caracterizar
a variabilidade do depósito mineral em relação aos parâmetros dos processos, tais como: dureza do
minério, cinética de flotação e de lixiviação. A modelagem geometalúrgica é aplicada ao modelo de
blocos do depósito, através do uso de ferramentas geoestatísticas. Posteriormente, utilizam-se esses
modelos gerados para planejar as fases de britagem, deslamagem e flotação gerando parâmetros
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operacionais tais como: capacidade da usina, dimensão de britagem e moagem, teor e recuperação,
possibilitando a interação com o modelo de blocos inicial.
A maioria dos estudos que tratam de depósitos de minério considera apenas a valoração dos
bens minerais, mas caberia também uma abordagem a respeito da caracterização mineralógica e
tecnológica, pois um bom suporte de informações mineralógicas permitiria conhecer melhor o
depósito avaliado. A caracterização geometalúrgica necessita, além dos estudos mineralógicos, de um
rigoroso controle das variáveis estruturais geológicas como a geometria e continuidade do corpo, das
relações com a encaixante, tipologia do minério, parâmetros de processo e de recuperação metalúrgica.
Como exemplo, existe em minas de níquel e/ou de ferro, certa quantidade de arsênio, e/ou óxido de
magnésio, contido nestes minérios impõem prejuízos consideráveis nas fases de recuperação
metalúrgica destes bens minerais.
A figura 1.1 mostra a incorporação do conceito de modelagem geometalúrgica nos diferentes
estágios num projeto de mineração.

Figura 1.1 - Componentes estruturais da modelagem geometalúrgica (SGS Group, 2010)
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Tanto a composição mineralógica quanto a textura dos minérios tem influência direta nos
estudos de viabilidade exploratória e planejamento de minas, bem como no processamento, fundição,
refino e transporte do material a se recuperar. As variações relativas nas concentrações dos minerais
presentes no minério ou em suas propriedades macroestruturais terão implicações diretas na seleção
por flotação dos minérios e no grau de liberação obtido durante uma dada etapa de moagem do
minério (Hoal et al. 2009)
Na análise geoestatística não só pretende-se modelar espacialmente as variáveis em estudo
proporcionando assim melhores estimativas, como também quantificar as incertezas envolvidas no
processo de estimativa (Dimitrakopoulos & Griffin 1993 e Leuangthong et al. 2006).
Além do mais, observou-se nas últimas décadas que o modelo de explotação de minérios era
baseado em corpos homogêneos sem levar em consideração as relações entre minerais e a distribuição
destes no espaço. As conseqüências dessas observações têm sido a surpresa dos comportamentos
inesperados do mineral-minério nos processos industriais acarretando, na maioria das vezes, prejuízos
à indústria causados por produtos fora de especificação (Morley & Moller 2005).
Nenhum desses aspectos seria indiferente ou específico para um determinado tipo de minério
ou de depósito mineral. Estes conceitos de modelagem geometalúrgica e sua incorporação oferecem
uma boa relação entre custo-benefício, pois esta técnica ao ser implementada permitirá caracterizar a
variabilidade do minério durante todos os estágios: exploração, desenvolvimento e operação das
minas, alcançando-se assim, alguns dos seguintes resultados interessantes e inovadores:


Melhor entendimento das relações entre a geologia, mineralogia e os rendimentos
metalúrgicos;



Uma sequência robusta de processamento efetivo de minério ao longo da vida útil da
mina;



Otimização do dimensionamento dos equipamentos de usina em função das restrições do
minério como restrições físicas e custos operacionais;



Capacidade de predizer e modelar o desempenho e a variabilidade dentro dos depósitos e
nas plantas de beneficiamento, (recuperações esperadas, teores, capacidades de
processamento, entre outros);



Capacidade de prever e reconciliar a produção no longo, médio e curto prazo;



Capacidade para criar uma interface entre os resultados obtidos nas plantas de
beneficiamento com o planejamento de mina no intuito de refinar teores de corte
otimizando a produção na mina e na usina.

Com o objetivo de determinar sua aplicabilidade e robustez, o estudo utilizará a base de dados
da mina de Brucutu localizada no Complexo Ferrífero de Brucutu - Quadrilátero Ferrífero. - MG, mina
esta, controlada em sua integridade, pela empresa de mineração Vale.
3
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1.2

ESTADO DA ARTE
Nos últimos anos, o uso de ferramentas de alta tecnologia na indústria mineral tem feito com

que a mineração se desenvolva substancialmente em todas as suas fases, seja no conhecimento
geológico, no planejamento de lavra, na produção, e principalmente, na fase de tratamento de minérios
(Morley & Moller 2005).
Paralelamente, a demanda da sociedade, de instituições financeiras em relação ao meio
ambiente e a falta de investimentos no setor vem exigindo cada vez mais que os projetos de mineração
incorporem nos seus estudos controles de riscos, incertezas geológicas relativas à qualidade e
caracterização, sejam do minério produzido ou do rejeito envolvido. Por essas razões, um verdadeiro
conhecimento da natureza do corpo mineral, extrapola o aspecto econômico e se constitui numa das
questões mais importantes na mineração atual (Dunham & Vann 2007).
Por conseguinte, é necessário e é de suma importância desenvolver metodologias que auxiliem
na tomada de decisões frente às incertezas geológicas. Uma dificuldade presente no dia-a-dia é a
incerteza na caracterização e quantificação tecnológica das propriedades dos minérios brutos, os quais
são resultados de diversos processos e fatores geológicos a que foram submetidos durante sua
evolução ou formação. Estes fatores dizem respeito às condicionantes estruturais dos minérios os quais
tipologias de minérios de flancos ou charneiras de dobras, de zonas de cisalhamento, dentre outras.
A aplicação destas metodologias deverá enfrentar desafios, motivados pela mudança nas
características dos minérios à medida que se aprofunda a cava da mina. Com o intuito de melhorar a
recuperação dos minérios as empresas vêm realizando altos investimentos na otimização dos atuais
processos de beneficiamento. Entretanto, o impacto nos resultados ainda não tem sido significante,
pois com o passar dos anos a tendência é que os teores dos minérios lavrados tenham valores cada vez
menores, acompanhados de significativas mudanças nas suas características físicas e químicas, e
consequentemente, uma queda dos índices de rendimento em massa (Viana et al. 2006).
A razão da diminuição de teores e alteração das características do minério se devem as
mudanças espaciais dos depósitos no perfil intempérico, resultando em minérios menos concentrados e
com uma mineralogia mais próxima da rocha primária. Isto significa que, no caso do minério de ferro
com menor presença de hematita, resultará num produto heterogêneo e carregado de contaminantes ou
ganga em maior porcentagem (Santos 2002, Takehara 2004).
Para que as indústrias se mantenham estáveis em termos de custos e mercado, será necessário
o desenvolvimento de novos processos para aumentar a recuperação e compensar a queda dos teores e
rendimentos de massa. Contudo, o sucesso deste objetivo depende da quebra de várias barreiras de
ordem tecnológica, geológica e mineralógica. As de ordem tecnológica são aquelas relacionadas ao
desenvolvimento de metodologias de amostragem mais seletivas, ou ainda, amostragens e análises
mais específicas ao tipo de minério que se pretende estudar e recuperar “a posteriori”.
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Também se deve considerar que com a tendência à exaustão dos minérios secundários, as
minas começaram paulatinamente a caminhar para os níveis mais inferiores do manto intempérico, a
onde acontecem importantes mudanças mineralógicas (metassomatismo), que vão pôr em jogo toda a
eficiência dos métodos do processo de recuperação metalúrgica (Rocha 2008).
Sabe-se que algumas litologias não favorecem a geração de produtos com qualidade química
adequada, por apresentarem altos teores de elementos considerados contaminantes. Um exemplo é o
grau de liberação do quartzo na litologia itabirito compacto, onde se observa uma baixa proporção,
não sendo possível com isso a obtenção de minério com qualidade. Outro exemplo, é que a presença
de percentuais de goethita terrosa, caulinita e gibbsita que constituem as principais fontes de geração
de lama (material abaixo de 10 μm), contribuindo para a geração de SiO2. Por esse motivo, é
importante ter um eficiente processo de deslamagem do material, para que ele não seja afetado em seu
desempenho na flotação (Viana et al. 2006).
Com relação às de ordem geológica, sabe-se que é necessário a aplicação de métodos mais
eficientes na determinação dos controles estruturais dos depósitos minerais, de modo a qualificar
melhor estes, e facilitar sua caracterização junto ao desenvolvimento de novos processos de
concentração (e.g. os trabalhos de mapeamento geológico estrutural até então realizados, visando
conhecer o controle do depósito, não necessitavam de grandes sofisticações ante a relativa
homogeneidade existente nos níveis mais altos do perfil intempérico, em que às vezes o simples
controle de variáveis como mineralização, tipologia e gênese do depósito era suficiente para o bom
aproveitamento do recurso (Santos 2002, Takehara 2004).
Na fase de operação de lavra, a individualização de tipos bem caracterizados do ponto de vista
mineralógico e tecnológico tornou-se também necessário, e por isto, um prévio conhecimento
geológico enfatizando o controle e gênese do depósito é fundamental para o sucesso desta tarefa.
(Viana et al. 2006). Isto posto, uma das propostas deste trabalho é estudar e definir novos controles
para a jazida, passando também pelo aprofundamento do conhecimento da gênese destes depósitos e
das rochas que os contêm.
Considerando que o principal limitante na indústria mineral é o alto custo de processamento, e
frente a essa realidade se torna necessário procurar alternativas além de teores mais elevados para
geração de produtos mais competitivos. É neste ponto que um bom controle geológico estrutural
poderia dar sua colaboração na viabilização dos projetos de mineração, selecionando através de
técnicas geológicas avançadas fatores outros, além do teor, que permitam a discriminação e a
caracterização de novos alvos dentro do depósito global, convergindo para um processo mais eficiente
e econômico.
E no aspecto mineralógico, há de se considerar que, nas últimas décadas, foram desenvolvidas
técnicas mais sofisticadas como difração de raios X, microscópio eletrônico de varredura (MEV) e
5
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microssonda eletrônica para poder determinar a mineralogia de alta definição que permita suportar
trabalhos de pesquisa e investigação. O fundamento de cada uma das técnicas se baseia em uma ou
mais propriedades dos materiais e deve ser escolhida em função do tipo de material em estudo e do
interesse específico da investigação. Os diferentes espécimes minerais são determinados pelo arranjo
dos átomos (cátions e ânions), que compõem a sua estrutura interna e pela composição química.
Nesse entender, no presente estudo, propõe-se a modelagem geoestatística das variáveis
tecnológicas pelo fato de a geoestatística ser uma ferramenta capaz de permitir a inferência e a
incorporação das variáveis em estudo, como a mineralogia e a recuperação metalúrgica, com níveis de
confiança que envolva dois aspectos principais: (i) acuracidade, isto é, a ausência de tendenciosidade;
(ii) precisão, isto é, os limites do erro (Camisani-Calzolariet al. 2000; Camisani-Calzolari &Krige
2001). Isto permitirá obter ganhos substanciais no planejamento de lavra, na caracterização
geometalúrgica e, consequentemente, na tomada de decisões operacionais com uma máxima
lucratividade.
No que concerne ao problema abordado neste projeto, pretende-se realizar uma modelagem
geoestatística das variáveis tecnológicas dos minérios de ferro da Mina de Brucutu, a partir de um
conjunto de dados provenientes de furos de sonda e amostras de frente de lavra, juntamente com
outros dados geoquímicos e mineralógicos e de testes de bancada os quais podem estar
correlacionados com o arcabouço estrutural do depósito.
Com a disponibilização dos dados da mina de Brucutu e através da utilização de técnicas
geoestatísticas, como Krigagem e Simulação foram feitas estimativas das variáveis tecnológicas em
toda a mina, considerando domínios estruturais, obtendo-se, assim, mapas do comportamento ou
distribuição espacial dessas variáveis, caracterizando-se a mina. A experiência obtida neste trabalho
poderá ser utilizada para se propor metodologias para tratamento de novos dados como química,
mineralogia, granulometria e outras em jazidas onde além de ter anisotropias nos corpos rochosos
existem estruturas como fraturas ou dobramentos a serem observados decorrentes da continuação da
lavra na mina de Brucutu, bem como sua aplicabilidade em outras minas.

1.3

OBJETIVOS
O presente projeto de doutorado tem como objetivos:


Integrar as informações geológicas e tecnológicas, para o estabelecimento de correlações
entre os controles de mineralização e os parâmetros tecnológicos do minério para a
definição do corpo de minério passível de aproveitamento;



Elaborar o modelo geometalúrgico da jazida utilizando-se os parâmetros tecnológicos do
minério, para definir o que se denomina de "reserva tecnológica", ou seja, aquela para a
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qual existem condições tecnológicas de aproveitamento, como uma evolução do conceito
da reserva geológica definida a partir dos teores do minério;


Desenvolver uma metodologia que permita identificar as características físico-químicas
das tipologias da mina, e seu comportamento frente aos principais processos de
concentração, classificação e recuperação;



Gerar um zoneamento da mina de Brucutu em função das litologias presentes frente aos
processos de recuperação metalúrgica utilizados.

1.4

JUSTIFICATIVAS E RELEVÂNCIA DO PROJETO
Existem poucos empreendimentos tão propensos ao risco como a mineração. A mineração

difere muito de outras atividades industriais, na medida em que a variabilidade do produto é ditada
pelas características do corpo de minério, as quais dificilmente serão conhecidas exatamente, pois são
baseadas apenas em inferências de dados amostrais com uma quantidade limitada de informações.
Mesmo as inferências de dois diferentes depósitos do mesmo tipo, podem requerer procedimentos e/ou
técnicas significativamente diferentes, daí a importância de se incorporar parâmetros geometalúrgicos
na caracterização tecnológica de depósitos de minério (Sinclair & Blackwell 2002).
Os investimentos num projeto de mineração em qualquer das suas fases alcança, na maioria
das vezes, centenas de milhões de dólares. Partindo-se então dessa premissa e com a finalidade de que
o investimento tenha retorno, o produto terá que ser adequadamente apresentado tanto qualitativa
quanto quantitativamente, só assim será justificada a decisão de investir. De igual forma, os sistemas
de lavra e recuperação utilizados para extrair o produto final terão que agir de maneira a produzir
retorno financeiro e, claramente, todas as decisões tecnológicas e financeiras com respeito à produção
planejada são feitas com base nos ativos minerais disponíveis.
Assim, considerando que o lucro na mineração seja o produto entre o preço da commodity e o
teor do material minerado, uma pequena diferença entre o teor que foi planejado (estimado), o teor de
produção e os custos na sua recuperação metalúrgica, certamente, terá um grande impacto na
lucratividade da mina.
Uma boa caracterização tecnológica, combinada com a modelagem espacial de características
físicas que constituem a base de uma abordagem geometalúrgica, fornece uma base mais confiável
para o projeto e a operação de uma usina de processamento mineral. Isto faz com que os riscos
associados ao desenvolvimento de novas operações ou de expansão dos negócios já existentes
diminuam. O aumento do conhecimento do corpo de minério e sua utilização para projetar um
fluxograma operacional completo, desde o minério in situ até o produto final, gerará um modelo mais
confiável e realístico da capacidade de produção de um sistema a ser desenvolvido (Dunham & Vann
2007). A aplicação de técnicas de modelagem geometalúrgica pode diretamente reduzir os riscos e
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minimizar as incertezas inerentes em projetos em estudo ou em produção e, por conseguinte serão
reduzidas as consequências de um projeto não adequado ou prejudicial.
Para uma caracterização geometalúrgica ter um real impacto no projeto de mineração, ela deve
ser levada em conta no planejamento de lavra. Para isso, são necessários mapas mostrando como estas
variáveis flutuam ou estão dispostas espacialmente. A distribuição espacial nos mostra como se
distribuem, ou como variam de um ponto para o outro, os valores que as variáveis geoquímicas,
mineralógicas micro ou macroestruturais, por exemplo, assumem nos diferentes pontos de um depósito
mineral. Esta flutuação ou variabilidade dos valores é resultado da ação de uma série de processos
geológicos que culminaram na formação do corpo mineral. A princípio é de se esperar, portanto, que
variáveis medidas em pontos próximos e que estejam dentro de uma mesma estrutura tal como uma
camada, ou numa região de flanco ou charneira de uma dobra, por exemplo, tenham valores parecidos,
ou seja, que apresentem uma correlação espacial que diminui à medida que a distância entre os pontos
aumenta.
Em um estudo geoestatístico, na fase denominada de análise estrutural ou variografia, procurase inferir esta correlação espacial, ou seja, procura-se responder à seguinte pergunta: qual o grau de
dependência ou correlação espacial existente entre os valores de uma variável medida em dois pontos
distantes um do outro de um dado vetor distância “h”?
Esta correlação espacial é traduzida normalmente em termos de uma função numérica
estrutural chamada de variograma, que consiste em uma função do vetor distância h, ou seja, que
depende tanto da direção quanto do módulo deste vetor. Muitas vezes, pode-se mostrar que a função
variograma está diretamente relacionada com estruturas físicas de variabilidade presentes no depósito,
como por exemplo, presença e dimensões de lentes mineralizadas ou de diferentes tipos de camada ou
litologia, presença de falhas, dobramentos etc. A detecção e a modelagem destes arranjos espaciais ou
das estruturas de correlação espacial, não somente ajudam a compreender melhor os processos que
deram origem a eles, como também, melhoram o exercício de interpolação espacial, já que ao se
utilizar a função variograma em processos de estimação, estarão sendo consideradas as influências das
estruturas de variabilidades inerentes a um dado corpo mineral.
Segundo Matheron (1971), a teoria das variáveis regionalizadas, teoria essa em que se baseia a
geoestatística, tem dois propósitos: (i) no campo teórico, expressar as propriedades estruturais de
forma adequada; (ii) no campo prático, resolver problemas de estimativas de variáveis a partir de
dados de amostragem. Alguns exemplos de aplicação, com sucesso, de modelagem geoestatística de
variáveis mineralógicas em minas de ferro podem ser encontrados, por exemplo, em Pereira &
Remacre (2003) e Remacre & Botelho (2005).
Variáveis mineralógicas e domínios estruturais afetam diretamente o rendimento operacional
nos processos de recuperação metalúrgica, e consequentemente a economia de um empreendimento
8
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mineiro. A utilização da distribuição espacial de variáveis mineralógicas integradas à presença de
macroestruturas geológicas em minas de minério de ferro podem ter implicações, tanto na área de
explotação quanto na área de recuperação e pelotização do minério. No primeiro caso, se for
necessário minério com determinado tipo de característica, deve-se então procurar em áreas que
apresentem tais aspectos.
Isso permitirá tornar o processo de explotação mais seletivo em situações nas quais é possível
encontrar minério de ferro de melhor qualidade. Com isso, o processo de beneficiamento deverá
também ficar mais ágil, pois no momento em que a frente de lavra se deparar com uma determinada
situação geológica - estrutural, o minério ali encontrado já poderá ser direcionado para o tratamento
metalúrgico adequado.

1.5

LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO
A mina de Brucutu localiza-se na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero, situada no

município de São Gonçalo do Rio Abaixo, estado de Minas Gerais. Este se situa no sudeste do estado
às margens da rodovia BR- 381, distante 75 km da capital mineira, Belo Horizonte. A área é parte
integrante do Complexo Mineiro do Quadrilátero Ferrífero. Um dos acessos é feito percorrendo 10 km
pela BR-381, partindo de São Gonçalo do Rio Abaixo em direção ao município de João Monlevade
até à mina de Brucutu. O local do estudo possui uma área de 665 ha que é parte dos direitos minerários
da empresa Vale. A figura 1.2 mostra a vista panorâmica da mina onde se realiza a região do estudo,
da mesma forma na figura 1.3 é mostrada a localização da mina de Brucutu.

Figura 1.2- Vista panorâmica da mina Brucutu (Fonte Vale)..
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2. CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

MINÉRIOS DE FERRO
O ferro (do latim ferrum) é um dos elementos mais abundantes do Universo. O núcleo da

Terra é formado principalmente de ferro e níquel (NiFe). Este ferro está em uma temperatura muito
acima da temperatura de Curie do ferro, dessa forma, o núcleo da Terra não é ferromagnético. O ferro
tem sido historicamente importante em um período da nossa civilização que recebeu o nome de Idade
do Ferro. Este elemento, atualmente, é utilizado extensivamente para a produção de aço, liga metálica
para a produção de ferramentas, máquinas, veículos de transporte (automóveis, navios, etc.), como
elemento estrutural de pontes, edifícios e uma infinidade de outras aplicações (Quaresma 1987,
Pinheiro 2000).
O ferro é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre. Portanto, é constituinte
majoritário de grande parte das classes minerais, sendo que em mais de 400 minerais o elemento ferro
está presente na sua composição em quantidades mensuráveis que variam entre 1 e 70%. Entretanto,
poucos destes minerais são, hoje, considerados minerais explotáveis economicamente e estes poucos
são classificados segundo sua composição química, nas classes: óxidos, carbonatos, sulfetos e
silicatos. A tabela 2.1, mostra as classes mencionadas dentro desta classificação. É importante
salientar que na atualidade os minerais de ferro da classe óxidos são mais aproveitados que os outros
por questões técnico-econômicas (Takehara 2004, Rocha 2008).
Tabela 2.1 Principais minerais de ferro e suas respectivas classes (Poveromo et al. 1999)

Classe

Composição química do
mineral puro

Teor Fe (%)

Designação

Fe3O4
Fe2O3
HFeO2-Goethita

72,4
69,9
62,8

Oxido ferroso - férrico
Oxido férrico
Hidróxido de ferro

FeO(OH) - Lepidocrocita

62,85

Hidróxido de ferro

FeCO3

48,2

Carbonato de ferro

Pirita

FeS2

46,5

Pirrotita

FeS

63,6

Fe2+ 2(SiO4)
Fe2+Fe3+2(SiO4)2
Fe2+2.3Fe3+0.5Si2.2O5(OH)3.3
Fe2+7(Si8O22) (OH)2

54,81
47,64
44,14
39,03

Grupo da olivina
Grupo da olivina
Grupo da serpentina
Grupo dos Anfibólios

Fe2+7(Si8O22) (OH)2

39,03

Grupo dos Anfibólios

Mineral
Magnetita
Hematita

Óxidos

Carbonato
Sulfetos

Silicatos

Siderita

Fayalita
Laihunite
Greenalita
Grunerita
Fe-antofilita

11

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

As reservas mundiais de minérios de ferro são da ordem de 170 bilhões de toneladas. As
reservas brasileiras totalizam 29,4 bilhões de toneladas (com teor médio de 52,95% de ferro) e estão
localizadas, em quase sua totalidade, nos estados de Minas Gerais (79,7% das reservas com teor médio
de 51,4% de Fe), Pará (9,1% com teor médio de 67% de Fe) e Mato Grosso do Sul (9,9% das reservas
com teor médio de 55,6% de Fe). A produção mundial, no ano de 2011 foi próxima de 2,8 bilhões de
toneladas com crescimento de 8,1% em comparação com o ano 2010. A produção brasileira
representou 14,2% da produção mundial. O estado de Minas Gerais respondeu com 69,1% e Pará com
27,2%. As reservas de minérios de ferro estão concentradas em poucos países, sendo que cinco deles
detêm 77% do potencial de extração do produto. Na tabela 2.2 são mostradas as reservas e a produção
mundial.
Tabela 2.2.- Reserva e produção mundial

Discriminação

Reservas (106 t)

Países

2011(e)

Austrália
Brasil (1)
Rússia
China
Índia
Ucrânia
Outros países

35.000
29.604
25.000
23.000
7.000
6.000
44.396

TOTAL

170.000

Produção (103 t)
2010 (e)

2011(e)

%

433.000
372.120
101.000
1.070.000
230.000
78.000
305.880

480.000
398.131
100.000
1.200.000
240.000
80.000
301.879

17,1
14,5
3,6
2,9
8,6
2,9
10,8

2.590.000

2.800.000

100,0

Fontes: DNPM/DIPLAM; USGS - Mineral Commodity Summaries - 2012. Notas: (1) Reservas lavráveis - (e) Dados
estimados, exceto Brasil

No primeiro trimestre do ano 2011, a produção brasileira aumentou 7 % em relação ao ano de
2010 totalizando 398 Mt (milhões de toneladas), com um teor médio de 64,69% de ferro. O valor da
produção somou R$ 64,7 bilhões. A Vale S/A, que lavra minérios de ferro nos Estados de Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará e Samarco Mineração S/A, em Minas Gerais foram responsáveis
por 81% da produção nacional. Destacaram-se também as seguintes empresas: Companhia Siderúrgica
Nacional - CSN, USIMINAS, Nacional de Minérios S/A- NAMISA, Companhia de Mineração Serra
da Farofa e V&M do Brasil no Estado de Minas Gerais e Anglo Ferrous Amapá Mineração no Estado
do Amapá. Quanto ao tipo de produto a produção se dividiu em: granulados (12,0%) e finos (88,0%),
sendo os finos distribuídos em sínter feed (61,4%) e pellet feed (26,6%). Da produção de pellet feed
63,5% foram destinados à produção de pelotas.
A produção brasileira de pelotas em 2011 totalizou 62,4 Mt (mesmo patamar do ano anterior).
As empresas Vale e Samarco são as principais produtoras. A empresa Vale opera o complexo de
usinas de pelotização instalado no Porto de Tubarão/ES, além das usinas de Fábrica (Congonhas/MG),
12
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Vargem Grande (Nova Lima/MG) e São Luiz/MA. A Samarco opera três usinas instaladas em Ponta
de Ubu/ES (Goncalves 2012).

Exportação
As exportações brasileiras de minério de ferro e pelotas em 2011 totalizaram 330,8 Mt, com
um valor de US$-FOB 41,8 bilhões, mostrando, em relação a 2010, um aumento de 6,4% na
quantidade e 44,6% no valor. Foram exportadas 274,8 Mt de minério (+6,2%) com um valor de US$FOB 31,9 bilhões (+49,2%). As exportações de pelotas totalizaram 56,1 Mt (+7,5%) com um valor de
US$-FOB 10 bilhões (+31,9%). Os principais países de destino foram a China (51,0%), Japão
(11,0%), Alemanha (5,0%), Coréia do Sul (4,0%) e França (3,0%). Os principais Blocos Econômicos
de destino foram: Ásia - exclusive Oriente Médio (50,0%), União Europeia (30,0%) e Oriente Médio
(4,0%). Os preços médios de exportação de minério (115,91 US$-FOB/t) e pelotas (177,85 US$FOB/t) aumentaram 40,5% e 22,6%, respectivamente, em comparação a 2010.
Os altos investimentos na construção de moradias populares, urbanização e infraestrutura
indicam que a demanda chinesa por minério de ferro continuará crescendo nos próximos anos,
mantendo o país como o principal destino das exportações brasileiras. Na tabela 2.3 são mostradas as
principais estatísticas do Brasil em relação ao minério de ferro (Gonçalves 2012)
Tabela 2.3 - Principais estatísticas – Brasil

Discriminação
Produção

Beneficiado
Pelotas
Minério

Importação
Pelotas
Minério
Exportação
Pelotas
Consumo
Aparente (1)
Consumo
Efetivo (2)

Preços

Minério
Beneficiado
Minério
Beneficiado
Minérios (3)
Minérios (4)
Pelotas (4)
Lump(4)
Sinter-Feed(4)
Pellet-Feed(4)

2009(r)

Unidade

2010(r)

2011(p)

(t)
(t)
(t)

298.527.732
31.881.000
155.010

372.120.057
62.328.000
-

398.130.813
62.446.077
-

(103 US$-FOB)
(t)
(103 US$-FOB)
(t)

7.858
235.775.461

258.820.293

274.796.904

(103 US$-FOB)
(t)
(103 US$-FOB)

10.582.192
30.264.162
2.664.711

21.353.878
52.110.616
7.558.004

31.851.797
56.032.943
9.965.454

(t)

62.907.281

113.299.764

123.333.909

120.286.843

119.300.843

150,58
82,50
145,04
81,61
88,28
115,42

299,76
115,91
177,85
106,28
113,21
164,48

(t)

76.658.280

(R$/t)
(US$-FOB/t)
(US$-FOB/t)
(US$-FOB/t)
(US$-FOB/t)
(US$-FOB/t)

88,95
44,88
88,05
56,03
59,18
57,70

Fontes: DNPM\DIPLAM, MDIC\SECEX Notas: (1) Produção + Importação – Exportação; (2) Consumo na
indústria siderúrgica mais consumo nas usinas de politização (1,68 t minério/t de gusa; 1,08t de minério/t de pelotas); (3)
Preço médio FOB-mina, minério beneficiado; (4) Preço médio FOB - Exportação; (p) preliminar; (r) revisado; (-) nulo
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Consumo interno
O consumo interno de minério de ferro está concentrado na produção de ferro-gusa (usinas
siderúrgicas integradas e produtores independentes) e na produção de pelotas. Com base nos dados de
produção referentes a 2011 o consumo foi de 123,3 Mt (33,2 Mt na fabricação de gusa e 62,4 Mt na
produção de pelotas) (Goncalves 2012).

2.1.1 Minerais de ferro de maior ocorrência
Os óxidos e oxi-hidróxidos de ferro tem como unidade estrutural básica um octaedro, no qual
cada átomo de ferro está circundado por seis oxigênios ou por (ambos) oxigênio e hidroxila. Os íons
O2- e OH formam camadas que estão empacotadas, hexagonalmente (hexagonally close-packed – hcp),
como por exemplo, na goethita e hematita, ou cúbicas (cubic close-packed – ccp), como na
lepidocrocita e maghemita.
As figuras 2.1 (a, b, c, d) ilustram essas estruturas. Em ambas as estruturas, existem também
interstícios tetraédricos entre três O ou OH-1 em um plano e o ânion do plano acima. As duas formas
hcp, goethita e hematita são denominadas fases-α, enquanto as formas ccp, correspondentes a
lepidocrocita e maghemita, são denominadas fases-γ. As primeiras são mais estáveis que as outras.
(Schwertmann & Cornel 1991).
Os óxidos de ferro mais comuns e de maior relevância na indústria mineral são a:


Hematita (α-Fe2O3): A hematita martítica é o constituinte mais abundante da jazida de
Brucutu, sendo de origem secundária, resultado do processo de martitização das
magnetitas primárias em função das alterações ambientais, particularmente de Eh-pH;



Magnetita (Fe3O4): As magnetitas residuais estão presentes em pequena proporção;



Goethita (α-FeOOH): Ela pode estar presente no interior de grãos de hematita porosa,
podendo ser produtos da martitização das magnetitas ou do intemperismo e neste ultimo
caso possui hábito botrioidal.

A goethita terrosa (“limonita”) (Rocha & Brandão 1996), e as argilas formam um grupo de
constituintes secundários, que apesar da ocorrência menos expressiva quando comparados aos
principais minerais constituintes do minério, requerem atenção, pelos efeitos nocivos que podem
causar no tratamento do minério, gerando lamas e arrastando consigo impurezas diversas, das quais as
mais críticas são o fósforo e o alumínio.
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Empacotamento hexagonal 3D

Empacotamento hexagonal planta

Empacotamento cúbico 3D

Empacotamento cúbico planta

Figura 2.1-Unidade estrutural básica hexagonal e cúbica (Fonte: Bodner Research Web)

Hematita (α-Fe2O3),
Generalidades. Frequentemente muito pura. Pertence ao sistema hexagonal, classe trigonalescalenoédrica. Os cristais apresentam morfologias distintas podendo estar sob a forma de finas placas
agrupadas ou em forma de rosetas, raramente, na forma romboédrica. Usualmente a hematita terrosa,
em configurações botrioidais com estrutura fibrorradiada, origina o chamado “minério reniforme”,
micácea e laminada, especular. A dureza varia de 5,5 a 6,5 e a densidade é igual a 5,3. O brilho é
metálico azul do aço, comumente embaçado nos cristais, e opaco nas variedades terrosas. A cor do
traço é vermelho (Cornell & Schwertmann 2003).
Comportamento na microscopia ótica de luz refletida. A hematita tem uma cor branca
brilhante com um leve tom cinzento; é anisotrópica e mostra pleocroísmo de reflexão fraco, variando
entre as cores branca a azul acinzentada pálido, que se torna mais nítida com uma lente objetiva de
imersão. A hematita tem uma refletividade moderada cerca de 20 a 28% no ar e pode apresentar
reflexões internas de cor vermelha viva. O termo martita é aplicado à hematita que ocorre em cristais
15
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octaédricos ou dodecaédricos, pseudomórficos da magnetita (Klein 2002; Ramdhor 1980; Deer et al.
1981), (Cornell & Schwertmann 2003).
Estruturas e texturas. Todas as propriedades estruturais são fortemente dependentes das
condições de formação e, desta forma, completamente variáveis. Geralmente, existe uma forte
tendência ao idiomorfismo. A hematita formada a altas temperaturas é, via de regra, desenvolvida sob
a forma de cristais robustos. As que ocorrem em locais de contato metassomático são, com frequência,
aproximadamente isométricas, por causa do desenvolvimento preferencial de (10 1 1) e (22 4 3).
Elas são frequentemente tabular e muitas vezes se desenvolvem sob a forma de finas lâminas, que são
facilmente onduladas durante o processo tectônico, (Ramdohr 1980; Cornell & Schwertmann 2003).
Henriques (2009), afirma que formações ferríferas sofreram ao longo de sua evolução
geológica, além de alterações mineralógicas ou estruturais, intensas modificações texturais entre as
quais, o desenvolvimento de uma orientação preferencial cristalográfica e morfológica de seus
constituintes minerais, o que possibilito que o óxido predominante de ferro e hematita, a ocorrer sob
formas diferentes: hematita compacta, especular, porosa ou ainda martita, guardam clara relação com
o grau de metamorfismo e deformação. A figura 2.2 mostra um exemplo do mineral de hematita.

200 μm

Figura 2.2- Aspecto textural da hematita (Queiroz, 2008).

Características das hematitas da mina Brucutu
É um dos minerais de ferro predominantes na jazida de Brucutu, ocorrendo em várias gerações
e formas. Entretanto, a amostra hematita compacta tem quartzo em baixa ocorrência, a amostra
hematita especular tem outros silicatos (caulinita e moscovita) em baixa ocorrência e a amostra
hematita porosa tem gipsita e goethita também em baixas ocorrências. A hematita porosa apresentou
área superficial específica maior (2,327 m2/g), devido à presença de um volume maior de poros, a área
superficial medida da amostra compacta foi 1,604 m2/g e da amostra especular foi 0,617 m2/g,
(Henriques 2009).
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Magnetita (Fe3O4)
Generalidades. Sistema isométrico, classe hexaoctaédrica. Frequentemente ocorre em cristais
de hábito octaédrico, geminados ocasionalmente. Os dodecaedros são mais raros. Outras formas são
raras. Usualmente maciça granular, com granulação grossa ou fina (Dana 1981). Apresenta dureza
igual a 6 e densidade 5,2 (variável). É fortemente magnética, opaca, com brilho submetálico preto do
ferro, com perceptíveis tons variados de marrom ou cinza, o azul do aço em partes intemperizadas. No
que concerne à estrutura, parece que a fórmula da magnetita deva ser mais apropriadamente escrita
como Fe3+(Fe2+Fe3+)O4, uma vez que o íon maior Fe2+ está, extraordinariamente, situado nos pequenos
espaços tetraédricos dos oxigênios densamente empacotados (“estrutura de espinélio invertida”). Nas
formas de alta temperatura, Fe2+ pode ser substituído por Mg, Mn, Zn, Ni, Ti; e Fe3+ por Al, Ti, V, Cr,
(Cornell & Schwertmann 2003, Chen et al. 2004).
Físico-química. Magnetita é o óxido de ferro que, comparado com a hematita, vem a ser o
mais estável a alta temperatura e baixa pressão de oxigênio. O óxido de menor conteúdo em oxigênio,
FeO (wustita) é formado muito raramente em condições excepcionalmente redutoras e preservado
somente por resfriamento extremamente rápido). A magnetita pode ser utilizada como
geotermobârometro muito raramente, como por exemplo, se a pressão de oxigênio é conhecida
naquele caso em particular. A deformação é muito comum. A magnetita forma-se frequentemente
muito cedo e, por esta razão, tem muita oportunidade de sofrer deformação (Klein 2002, Ramdhor
1980, Deer et al. 1981). A figura 2.3, mostra um exemplo do mineral de magnetita.

200 μm

Figura 2.3- Aspecto textural da magnetita(Queiroz, 2008).

Características das magnetitas da mina de Brucutu
É o óxido de ferro mais antigo presente nos minérios de Brucutu e ocorre formando agregados
com outros minerais de ferro, em níveis ou bandas que se intercalam com bandas quartzosas. Os
cristais individuais são em sua maioria hipidiomórficos, variando de 0,05 a 5 mm, na maioria das
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vezes martitizados e apresentando estrutura em treliça, típica do processo de martitização. Nas zonas
de maior deformação ocorre definindo a superfície “S” da foliação milonítica ou como porfiroclastos
contornados por especularita, Vale (2009).

Maghemita (γ-Fe2O3)
A maghemita geralmente resulta da alteração supergênica da magnetita (Morris 1985).
Cristaliza-se no sistema cúbico. Apresenta dureza igual a 5,0 e densidade igual a 4,4. Ocorre na forma
de massas amarronzadas, com tonalidades variadas, podendo ser também preta-azulada. Quando
observada ao microscópio de luz refletida, apresenta uma cor variando de branca a azul acinzentada,
com refletividade moderada. Reflexões internas são raras e, quando presentes, têm cor de um tom
marrom forte (Ramdhor 1980; Deer et al. 1981).
Algumas magnetitas naturais contêm um excesso de Fe2O3 que varia gradualmente até o termo
extremo que é a maghemita. É uma forma meta-estável e se inverte para hematita por aquecimento. A
temperatura de inversão varia entre 200°C a 700°C, dependendo da origem da amostra (Cornell &
Schwertmann 2003).

Goethita (α-FeOOH)
Generalidades. A goethita é um mineral do sistema ortorrômbico, classe bipiramidal, com
cristais de forma acicular, maciça, reniforme, estalactítica, em agregados fibrosos radiais. Apresenta
clivagem {010} perfeita, a dureza varia de 5 a 5,5 a densidade é igual a 4,3 e o brilho é adamantino a
opaco, podendo ser sedoso em algumas variedades finamente escamosas ou fibrosas. Sua cor varia de
castanho-amarelada a castanho-escuro; amarela a vermelha alaranjada, em seções delgadas e em luz
refletida apresenta-se cinza com anisotropismo moderado. Além da fórmula básica FeOOH, pode
conter quantidades variáveis de água adsorvida, bem como Al2O3, CaO, BaO, SiO2 (Cornell &
Schwertmann 2003).
Ela é uniaxial negativa, a temperaturas normais, para comprimentos de onda entre 610 e 620
µm e, frequentemente, ocorre em variedades fibrosas que podem mostrar efeitos ópticos anômalos.
Difere da hematita por seu traço amarelo; em geral, ela tem cor mais próxima de amarelada do que a
lepidocrocita, que é amarronzada. Na desidratação, ela resulta em hematita (α-Fe2O3).
Este mineral comumente ocorre como um produto de intemperismo de minerais de ferro, tais
como a siderita, magnetita, pirita e outros. É normalmente formada sob condições oxidantes e engloba
muito material classificado, até o momento, como limonita. Ela acumula-se como um precipitado
direto, tanto de águas meteóricas, como marinhas (Deer et al. 1997; Cornell & Schwertmann 2003).
Comportamento na microscopia de luz refletida.
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A cor e os valores da reflectividade variam bastante, dependendo do polimento, porosidade,
tamanho de grão, etc. Massas finamente granuladas têm, pela frequência de reflexões internas
translúcidas, refletividade baixa. A birreflectância é pequena, mas sempre visível em grãos grossos.
Esta se modifica um pouco com a quantidade de água adsorvida. No ar, paralela à elongação, possui
tons de cinza mais claro e amarronzado; quando perpendicular, possui tons parcialmente de cinza claro
a mais escuro (Queiroz 2008).
Trama. Propriedades internas dos grãos. Frequentemente, texturas características de gel
cristalizado podem ser reconhecidas. As fibras cristalinas são sempre arranjadas perpendicularmente
às superfícies das massas botrioidais ou do tipo crosta. Frequentemente, belas e ritmicamente
alternadas conchas concêntricas, que estão em conformidade com a superfície dos agregados, tornamse visíveis, devido a pequenas variações no tamanho de cristais, propriedades de polimento ou
sensibilidade ao ataque de ácidos. Muito comumente, as fibras ocorrem em um arranjo radial.
Localmente, a forma de outros minerais é exatamente retida por pseudomorfismo de óxidos hidratados
de ferro. Entretanto, intercrescimentos cristalograficamente orientados com os minerais originais, só
são raramente observados.
Substituições de quase todos os minerais portadores de ferro por goethita (limonita) são
comuns, geralmente como resultado de intemperismo.
Limonita, classicamente conhecida da literatura como FeOOH.nH2O, tem seu nome derivado
da palavra grega significando prado, em alusão à sua ocorrência nos pântanos ou brejos (Klein &
Hurlbut 1999).
Embora considerada originalmente como tendo uma fórmula definida (2Fe2O3.3H2O), tem
sido mostrado que ela constitui-se principalmente de goethita criptocristalina ou lepidocrocita (γFeOOH), podendo estar com baixa cristalinidade ou até amorfas, contendo água adsorvida e também
alguma hematita deve estar presente (Shwertmann & Taylor 1977). O nome limonita não é mais aceito
como um nome de mineral, mas foi previamente usado na literatura de solos para descrever
acumulações de óxidos de ferro marrons, da cor de ferrugem. Este nome é reservado como um termo
de campo ou para descrever óxidos hidratados de ferro pobremente cristalinos e de identidade
desconhecida (Dana 1981). Análises de limonitas, além de mostrarem um conteúdo variável em água,
frequentemente apresentam outros elementos, devido à íntima mistura de óxidos hidratados de ferro
com sílica coloidal, fosfatos, argilominerais, produtos de decomposição orgânica e óxidos hidratados
de alumínio (Queiroz 2008).
Ramdohr (1980) descreve “limonita” como um termo empregado a uma rocha composta por
uma massa de óxidos hidratados de ferro, quando não se quer dar referência à sua natureza
mineralógica e homogeneidade. Rocha & Brandão (1996), sugerem que esse termo, “limonita”, deve
ser guardado como um termo de campo, uma vez que o que na realidade se observa é uma goethita
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quimicamente impura, com consistência e finura terrosas e possuindo um grau de hidroxilação mais
elevado. A figura 2.4 mostra um exemplo do mineral de goethita.

200 μm

Figura 2.4- Aspecto textural da goethita(Queiroz, 2008).

Características da Goethita da mina de Brucutu
Juntamente com a hematita, é um dos minerais predominantes na jazida de Brucutu. De acordo
com Veríssimo (1999), os itabiritos menos os de tipo anfibolitos, a goethita substitui o quartzo, ou
magnetita ou a martita. Nos itabiritos anfibolíticos a goethita substitui o quartzo ou magnetita e os
anfibólios ferríferos da série cummingtonita/grunerita (Queiroz 2008).
A geração principal de goethita é a nitidamente mais antiga, e tem como característica a
goethita substituindo o quartzo, óxidos e silicatos de ferro, aparentemente de forma mimética, sem
alterar a estrutura original dos itabiritos. A substituição ocorre preferencialmente no centro dos cristais
de magnetita, preservando lamelas de hematita (martita), resultando em uma textura esquelética, muito
comum na jazida. Além da goethita mais antiga, ocorrem ainda diferentes fases de goethita como
veios, concreções ou crostas secundárias, apresentando estruturas diversas (fibrorradiada, coloforme e
maciça criptocristalina), originadas pela precipitação de hidróxidos de ferro ao longo de
descontinuidades e espaços vazios (Queiroz 2008).

Quartzo (SiO2)
Ocorre na forma de cristais prismáticos, com romboedros em suas pontas, dando um efeito de
bipirâmide hexagonal. Usualmente é transparente ou branco, mas frequentemente é colorido por
impurezas, apresentando diferentes variedades. Pode apresentar fratura conchoidal. Tem dureza igual a
7, densidade de 2,65 e brilho vítreo (Baur 2009).
A composição química do quartzo é próxima de 100% de SiO 2, podendo apresentar nas
análises químicas pequenas quantidades de outros óxidos, que são geralmente devidos a pequenas
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inclusões de outros minerais ou a líquidos que preenchem cavidades no seu interior (Klein 2002;
Ramdhor 1980; Deer et al. 1981). A figura 2.5 mostra um exemplo do mineral quartzo.

200 μm

Figura 2.5–Aspecto textural do quartzo(Queiroz, 2008)

Os silicatos que estão presentes em minérios de ferro tem como estrutura o grupo aniônico
(SiO4)4-, no qual quatro átomos de oxigênio circundam um átomo de silício em um arranjo tetraédrico.
Onde cada átomo de oxigênio se liga a outro átomo de silício unindo-se a outros grupos tetraédricos.
Assim, o compartilhamento de oxigênios pode ocorrer de diversas formas possíveis, resultando em
diferentes arranjos estruturais e, portanto, em diferentes grupos de silicatos (Klein 2002). O grupo dos
inossilicatos engloba silicatos nos quais os SiO4 tetraédricos se unem para formar infinitas cadeias,
simples ou duplas. Os anfibólios são constituídos por silicatos complexos de dupla cadeia de SiO 4,
contendo íons hidroxila e vários cátions metálicos como Ca2+, Mg2+, Fe2+, Al3+, Na+, e outros.
Santos et al. (2009), afirma que o quartzo é o principal silicato presente em minérios de ferro,
porém anfibólios ocasionalmente ocorrem associados aos minérios de ferro itabiríticos dentro das
formações ferríferas do Brasil. No Quadrilátero Ferrífero encontra-se o itabirito anfibolítico que é
caracterizado pela presença de pseudomorfos de anfibólios (goethita). Os anfibólios mais comuns
podem ser divididos em séries como mostrado na tabela 2.4 (Benedito 2010).
Tabela 2.4: Série dos anfibólios mais comuns (Klein 2002)

Anfibólios
Série da
cummingtonita
Série da tremolita
Grupo dos anfibólios
de sódio

Fórmula
(Mg,Fe)7SiO8O22(OH)2
Fe2Mg5SiO8O22(OH)2
Fe7SiO8O22(OH)2
Ca2Mg5SiO8O22(OH)2
Ca2(Mg, Fe)5SiO8O22(OH)2
(Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6 (Si,Al)2O22(OH)2
Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2
Na2Fe32+Fe23+Si8O22(OH)2

Antofilita
Cummingtonita
Grunerita
Tremolita
Actinolita
Hornblenda
Glaucofânio
Riebeckita
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Fernandes (2003) realizou um estudo de caracterização tipológica aplicada ao planejamento de
lavra de minério de ferro da MBR das minas de Águas Claras, Mutuca e Complexo Pico, cujo objetivo
foi a estimação geoestatística dos grandes domínios geológicos de hematitas, focalizando as
características granulométricas e qualidade química, a avaliação do comportamento metalúrgico dos
granulados, análises granuloquímicas, a realização de testes de concentração gravimétrica e flotação,
descrição mineralógica por fração.
A descrição mineralógica das seções polidas da fração granulada (-6,35 +0,15mm) foi à
hematita lobular ou anédrica, hematita tabular e, secundariamente, ocorrem martita, magnetita e
goethita. No estudo efetuado nas frações -6,35 +0,15mm verificou-se grandes variações nas partições
granulométricas médias (-6,35 +1,00mm e -1,00 +0,15mm) e granuloquímicas, com aumento de sílica,
alumina, perda por calcinação e fósforo na fração mais fina (Takehara 2004).
A análise granuloquímica dos materiais mais finos (fração +0,15mm) revelou alta
concentração de alumina, perda por calcinação, fósforo e manganês na faixa abaixo de 0,009mm. Os
altos teores de sílica estão concentrados na fração + 0,15mm, representando problemas na flotação,
pela fração mais grossa do quartzo. Os altos teores de alumina, associados a argilo-minerais, inibiram
a flotação em amostras de hematitas. Em alguns ensaios de itabiritos, os concentrados finais
permaneceram com alta sílica, atribuídos ao quartzo sob a forma de partículas mistas com hematita. A
mineralogia foi diferenciada das frações mais grosas, predominando hematita tabular e,
secundariamente, martita, hematita lobular ou anédrica, goethita, hematita granular e magnetita,
(Takehara 2004).
Rocha (2008) realizou um estudo de caracterização mineralógica dos itabiritos anfibolíticos
das minas de Alegria, que representam 36% do total dos recursos geológicos da Samarco e cerca de
20% de sua reserva total e que ora são lavrados como minério, ora são dispostos como estéril. Os
objetivos foram o de identificar diferentes tipos de itabirito anfibolítico nas minas de Alegria,
baseando-se em suas características químicas, mineralógicas e de comportamento em testes que
simulam o processo produtivo da Samarco Mineração S.A., além de se fazer uma caracterização
química e mineralógica mais detalhada, de diversas alíquotas provenientes dos testes de laboratório.
Os itabiritos anfibolíticos estudados não são compactos e, portanto, potencialmente minérios.
Seus teores de Fe% são típicos de itabiritos pobres (<50%), os de P são relativamente altos (>0,050%),
os de PPC são elevados (>3%) e os de Alumina e FeO estão geralmente dentro da faixa média dos
minérios das minas de Alegria. Os principais minerais de ferro são a goethita (botrioidal, maciça,
pseudomórfica de anfibólio, produto de alteração da magnetita e terrosa) e a hematita martítica porosa.
Os graus de alteração e de porosidade dos minerais de ferro são elevados e o tamanho de suas
partículas é bem variado (desde poucos micrometros até milímetros). A porcentagem de lama desses
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itabiritos é relativamente elevada e suas recuperações em massa e metálicas globais os classificam
como potencialmente minérios (Fernandez 2003, Takehara 2004).
Para os itabiritos anfibolíticos estudados, propõe-se a formação de quatro tipos diferenciados.
A associação mineralógica de anfibólios, óxidos de ferro, quartzo e carbonatos, encontrados nos
itabiritos anfibolíticos frescos recém-identificados nos furos de sondagem de Alegria (Rocha 2008).
Pela relevância do presente trabalho, é importante também referenciar o trabalho de Fernandes
(2001), tendo como objetivo a caracterização tecnológica dos produtos granulados de minério de ferro,
através do estudo das correlações químicas, físicas, tipológicas, metalúrgicas e mineralógicas de
amostras representativas provenientes das minas do Sistema Sul da Vale. A busca de uma melhor
compreensão genética dos diferentes tipos de minérios do Quadrilátero Ferrífero é de grande
importância no aumento da previsibilidade do comportamento dos produtos na indústria siderúrgica.
As principais tipologias descritas no trabalho são: compacta, compacta porosa, porosa, canga,
itabirito e proto-minério. Predominam nas amostras as tipologias compactas e compactas porosas, com
características hipogênicas e as tipologias porosas, associadas à canga, itabiríticas e proto-minério,
derivam de alteração supergênica. Os teores de ferro total são mais elevados nas tipologias compactas
e compactas porosas e os teores de FeO são relativamente baixos. Os teores de sílica são mais
elevados nas tipologias itabiríticas e os teores de alumina e perda por calcinação são mais elevados nas
tipologias associadas à canga. Os teores de manganês são baixos, o cálcio e magnésio acompanham os
valores mais elevados de manganês. Os teores de titânio e fósforo são mais elevados nas tipologias
porosas e aquelas associadas a canga (Fernandes 2008, Queiroz 2008).

Caulinita
A caulinita é um silicato de alumínio hidratado. Ocorre como um produto de intemperização
química dos feldspatos, sendo que, nestes casos, processos sedimentares transportam, classificam e
redepositam a caulinita em leitos de grande extensão. Ocorre, também, como produto de alteração
hidrotermal de silicatos em torno de veios de sulfetos, fontes quentes e geysers. Em termos químicos,
a caulinita é considerada como sendo Al2Si2O5(OH)4 com 39,5% de alumina, 46,5% de sílica e 14,0%
de água (Frost et al. 2001).
Ocorre na forma de cristais triclínicos, classe pedial; diminutas lamelas delgadas configuradas
em hexágono, usualmente em massas semelhantes à argila, compactas ou friáveis e quase sempre é
criptocristalina. Usualmente é transparente ou branco, mas frequentemente é colorido por impurezas,
apresentando diferentes variedades. Clivagem perfeita. Tem dureza igual a 2,0, densidade de 2,6 e seu
brilho usualmente terroso; as placas de cristal são de brilho nacarado; é vítreo. A figura 2.6 mostra um
exemplo do mineral de caulinita da mina de Brucutu (Queiroz 2008).
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200 μm

Figura 2.6–Aspecto textural da caulinita (Queiroz, 2008).

2.1.2 Considerações sobre o minério de ferro
Os recursos minerais presentes num depósito serão considerados ou caracterizados como
economicamente viáveis desde que cumpram as seguintes condicionantes internas como qualidade,
quantidade, mercado e logística. Além disso, também deverão ser considerados fatores externos como
políticos, sociais, e outros que não dependam do depósito mineral, mas eles afetam diretamente no
processo (Ferreira 2001, Quaresma 2002, Gonçalves 2010).
Sendo assim, o minério de ferro que é definido como um material de vários tipos e qualidades
é lavrado e processado em função dos parâmetros do mercado. Alguns fatores a serem considerados
para a extração do minério de ferro são (Gross 1993):


Tamanho e localização dos depósitos e facilidades de transporte;



Tipo, composição química e propriedades físicas do minério adequado ao mercado;



Comportamento do minério na concentração e beneficiamento;



Qualidade e composição de outras matérias-primas como calcário, coque e carvão;



O tipo de fusão e o processo siderúrgico utilizado.

O minério de ferro, além de apresentar alto teor de Fe, deve apresentar também especificações
químicas e físicas, tais que possa ser facilmente concentrado. Deve conter baixos teores de Si, Al, Mg,
P e Ca apesar dos teores máximos destes elementos variarem para cada usina siderúrgica. A
quantidade total dos elementos menores e impurezas não deve exceder o limite de tolerância do
processo de redução metalúrgico em uso, pois as escórias retidas dentro do alto-forno tornam o
processo ineficiente. Na atualidade, a indústria mineral realiza a modelagem tridimensional do
depósito, pois ela auxilia principalmente na visualização, interpretação e planejamento das atividades
de lavra, além disso, existem outras aplicações no dia a dia tais como (Takehara 2004):
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Dimensionamento de taludes (altura e inclinação) em função das direções de avanço das
frentes de lavra e de suas relações com as principais estruturas presentes na jazida, por
exemplo, foliações, contatos, zonas de cisalhamento e fraturas;



A otimização das operações de fragmentação; corte e extração, considerando a
distribuição das lentes e faixas de minérios compactos, friáveis e pulverulentos (caso da
mina Alegria e outras de ferro com minérios similares);



A programação preliminar da mistura dos minérios provenientes das diversas frentes de
lavra (run of mine);



A cubagem e estimativa de reservas, em associação a outros programas de mineração que
permitam cálculos de área, volume e variabilidade do depósito.

É importante salientar, que só será possível fazer uma caracterização próxima da realidade
associando as técnicas de modelagem tridimensional, o conhecimento e o entendimento do verdadeiro
comportamento metalúrgico de cada tipo de minério de ferro presente.

2.2

GEOLOGIA
No âmbito da classificação geológica dos depósitos de minérios de ferro, os depósitos

sedimentares acamadados constituem-se nos maiores e mais importantes, pois eles são os geradores
dos grandes depósitos de formações ferríferas bandadas (banded iron formation - BIFs), formados
principalmente, durante o período Pré-cambriano (Biondi 2003).
A formação ferrífera bandada (FFB) é definida como uma rocha finamente bandada ou
laminada, consistindo, principalmente, de minerais de sílica (chert ou seu equivalente metamórfico) e
ferro (hematita, magnetita e variedades de carbonatos e silicatos) formados por precipitação química e,
posteriormente, modificada por diagênese e metamorfismo (James & Trendall 1982; Goodwin 1982).
As FFB‟s ocorrem em unidades estratigráficas com centenas de metros de espessura e
centenas de quilômetros quadrados de extensão em area. Partes importantes desses depósitos possuem
concentrações entre 35 e 64% de Fe e volumes suficientemente grandes como para implementar
projetos de mineração. A maior parte destes depósitos teve origem entre os 2.600 e 2.800 milhões de
anos atrás, sendo suas principais ocorrências localizadas no Brasil, China, Austrália, Índia e Rússia. A
formação ferrífera bandada é caracterizada por apresentar um fino bandamento de 0,3 a 3 cm. Estas
bandas consistem em alternâncias milimétricas de chert e minerais de ferro (hematita, magnetita e
variedades de carbonatos e silicatos) formados por precipitação química e, posteriormente, modificada
por diagênese e metamorfismo. Nestes depósitos são reconhecidas varias fácies minerais (Morris
1985, Biondi 2003):
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Fácies Óxido: consiste tipicamente de uma alternância de bandas ricas em hematita
(Fe2O3) com ou sem presença de magnetita (Fe3O4);



Fácies Carbonato: predominam a ankerita [CaFe2+ (CO3)2] e a siderita FeCO3, ambas
apresentando composições bastante variáveis. De modo geral, a mineralogia das fácies
carbonato das FFB‟s é relativamente simples, apresentando uma alternância de finas
laminas em quantidades aproximadamente iguais de chert e ankerita (e/ou siderita);



Fácies Silicato usualmente apresenta os minerais grinalita [(Fe2+, Mg)6 Si4O10(OH)8] e
minnesotaita [(Fe2+, Mg)3 Si4O10(OH)2], ambos minerais análogos à antigorita e ao talco
respectivamente. Além destes dois minerais, é comum a presença de stilpnomelano
[K0,6(Mg,Fe2+, Fe3+)6 Si8Al(O, OH)27.2-4H2O], um filossilicato complexo;



Fácies Sulfeto: argilas carbonatadas e piríticas, finamente bandadas com material orgânico
e carvão.

Controvérsias são as hipóteses relativas aos fatores ou agentes que propiciaram o surgimento
de tais bandamentos. Nesse particular, as proposições são muitas vezes decididamente criativas, por
assim dizer. Deve-se ter em conta que aí se busca descobrir o mecanismo que teria possibilitado, com
extrema regularidade, construir uma imensa camada de uma substância rica em ferro e, em seguida,
cobri-la, em igual extensão, com uma camada de sílica, sem que essa se misture com a anterior,
voltando a repetir todo o processo, a seguir, por muitos e muitos metros de espessura e por vários
quilômetros quadrados de extensão. Paralelamente, para a execução desse trabalho de precisão, os dois
tipos de material mineral devem estar à disposição do mecanismo, ou serem formados
instantaneamente ou no momento requerido, nas quantidades adequadas (Almeida 2003).
Existem varias hipóteses em relação à dita construção e alguns cientistas presumem que são
decorrentes de atividades biológicas, outros atribuem que a regularidade das bandas é devida a
influxos regulares de material vindo da superfície ou ainda que pulsos de oxigênio nas águas dos
mares antigos seriam responsáveis pela alternância das bandas. Outras propostas mais cautelosas
atribuem à sua origem a ciclos eletrolíticos que poderiam provocar precipitações regulares no
ambiente marinho (Biondi 2003).
Outra questão é como que essas mantas bandadas de tamanhos descomunais vieram parar
umas sobre as outras? Para alguns, esse transporte ou deslocamento seria de explicação mais fácil.
Para outros estudiosos, somente condições especialíssimas teriam tornado possível esse deslocamento.
Submetidas a esses posteriores movimentos, assim como a dobras do terreno, falhas, subsidências, etc.
e a fenômenos metamórficos variáveis, essas FFB‟s ora se apresentam morfologicamente muito
alteradas. Em todo o planeta, poucas devem ser as formações afloradas que não se mostram afetadas
pelo metamorfismo. Entretanto, ainda segundo outros autores, nessas mesmas formações, o conteúdo
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relativo de ferro não se mostra significativamente afetado pelos fenômenos do metamorfismo regional.
Além disso, nas formações ou secções menos submetidas a tais fenômenos, ainda se mostra patente
àquela regularidade da alternância mineral própria das FFB‟s, a despeito de terem sido construídas há
bilhões de anos (Almeida 2003).
As FFB‟s têm sido classificadas considerando-se sua mineralogia (James 1966), sua
disposição tectônica (Gross 1965) e seu ambiente deposicional (Kimberley 1979, Simonson 1985).
Pode-se observar pelas variedades de tipos de classificação, que se tem um conhecimento limitado
sobre este tipo de rocha. Quanto a sua gênese, James (1966) classifica as jazida de ferro em três tipos
principais: depósitos sedimentares acamadados, depósitos resultantes de alterações e acúmulo em
superfície.

Depósitos Sedimentares Acamadados
Os depósitos sedimentares acamadados são considerados os mais importantes dentre os
depósitos ferríferos. Estas formações ferríferas ocorrem distribuídas pelo mundo e foram formadas em
períodos bem definidos no Arqueano (3,7 – 3,3 Ga) e (2,9 – 2,6 Ga), no Proterozóico Inferior (2,5 –
1,8 Ga) e no Proterozóico Superior (900 – 650 Ma). Os depósitos sedimentares acamadados do
Arqueano foram formados num ambiente caracterizado pela atuação de processos de cratonização com
predomínio de atividades vulcânicas submarinas. As estreitas bacias geradas durante este processo
foram preenchidas por rochas vulcânicas e sedimentos clásticos. As soluções geradas pelas atividades
vulcânicas propiciaram a concentração de metais como ouro, níquel, manganês, ferro, etc. Estes
depósitos arqueanos são chamados de Formações Ferríferas Tipo Algoma (Gross 1965). O conteúdo
total de ferro primário neste tipo de depósito raramente excede 1010 t (James & Trendall 1982).
Tipicamente a extensão lateral é menor que 10 km, com espessura entre 10 e 100 m. Os ambientes
favoráveis a este tipo de formações ferríferas são bacias de retro-arcos, arcos de ilhas e zonas de rifts
intracratônicas (Gross 1983).
Os depósitos mais significativos de itabiritos foram formados no proterozóico inferior, os
mesmos que ocorreram em um período de grande estabilidade na crosta com a formação de grandes
bacias marginais rasas que recebiam sedimentos clásticos (erosão das rochas continentais e lixiviação
da crosta oceânica) e soluções de ferro e sílica (ações vulcânicas e erosão dos cinturões vulcânicos
dentro das bacias sedimentares) (Mel‟nik 1982). O ambiente deposicional era marinho relativamente
raso e em condições de transgressão (Simonson & Hassler 1996). A contribuição química se
precipitou na plataforma continental em suas diferentes fácies, dependendo da profundidade da bacia
sedimentar: fácies carbonato, fácies óxidos ou fácies silicato. Estes depósitos foram, em sua maioria,
enriquecidos posteriormente por processos diagenéticos, metamórficos e metassomáticos apresentando
hoje teores que chegam a 69% de ferro (hematita compacta) (Walde 1986).
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Conhecidos como formações ferríferas tipo Lago Superior (Gross 1965), estes depósitos são
maiores que os do tipo Algoma e ocorrem associados a outros tipos de bacias sedimentares. O
conteúdo total de ferro primário excede a 1013 t (James & Trendall 1982). Várias ocorrências de FFB‟s
classificadas como tipo Lago Superior possuem extensões maiores que 1015 Km2 (Trendall & Blockley
1970; Beukes 1973). Dentre estes depósitos, destacam-se no mundo as regiões do Lago Superior
(EUA), Labrador (Canadá), Krivoi Rog (Ucrânia), Hammersley Ranch (Austrália), Transvaal (África
do Sul). No Brasil são desse tipo os depósitos de ferro de Carajás e do Quadrilátero Ferrífero (Basílio
2005).

Depósitos formados por atividades ígneas
No processo de cristalização das rochas ígneas, pode acontecer concentração de ferro. O
produto desse processo é o surgimento de depósitos minerais, quando o ferro está presente na fase
fluida que escapa para as rochas vizinhas a partir de um magma ativo (pirometassomatismo).
Concentrações pirometassomáticas em calcários são importantes depósitos em algumas regiões dos
Estados Unidos, Rússia e Japão. Outra possibilidade será quando há enriquecimento de ferro em
rochas ígneas durante a cristalização, como exemplo, a ilmenita (FeTiO) e magnetita (Biondi 2003).

Depósitos resultantes de alterações e acúmulo em superfície
Os depósitos resultantes de alterações e acumulo em superfície se dá quando há
enriquecimento das camadas superficiais (Rocha 2008). Esse processo pode ser dividido em dois
grupos:
i)

Enriquecimento residual de depósitos com baixa concentração de ferro por processos de
oxidação e lixiviação da sílica. Exemplo: Espanha, Quadrilátero Ferrífero, Urucum e
Carajás.

ii)

Laterização, onde predomina a limonita. Representa o processo de alteração em climas
tropicais úmidos. Ainda que gerem depósitos com teores de até 50%, os quais não têm
significado econômico.

Depósitos resultantes por processos supergênicos contínuos
O enriquecimento supergênico é um processo de preservação textural por substituição
metassomática. Os principais depósitos de minérios de ferro in situ derivados das FFB‟s do mundo
formaram-se inicialmente ou totalmente por enriquecimento supergênico. O processo envolve
recolocação metassomática da ganga por óxidos hidratados de ferro derivados dos afloramentos
atualmente erodidos, aliado à lixiviação sem recolocação (Rocha 2008).
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Os óxidos hidratados de ferro cristalizaram-se principalmente como goethita. Exposta à
superfície, as rochas são intemperizadas. O processo inicia-se com a hidratação, oxidação e hidrólise
dos minerais na zona de oxidação, onde há circulação intensa de água meteórica, o pH é neutro a ácido
e o Eh é neutro a oxidante. Os silicatos são, em parte, solubilizados e as substâncias solúveis são
carreadas para fora do sistema, causando o rebaixamento da superfície. As substâncias insolúveis
permanecem e passam a se concentrar residualmente. A continuação desse processo gera, após um
longo período de atividade, os depósitos residuais, dentro da zona de oxidação (Biondi, 2003).
Na maior parte das vezes, os processos de concentração residual e supergênica se
desenvolvem concomitantemente, embora com mecanismos diferentes. O processo de concentração
residual se desenvolve quando o intemperismo das rochas causa a lixiviação de várias substâncias que
a compõem e a preservação de outras. As substâncias não lixiviadas têm seus teores aumentados por
se concentrarem como resíduos da lixiviação, caracterizando a concentração residual (Biondi, 2003).
Os minérios inicialmente supergênicos consistem dominantemente de três componentes:
kenomagnetita, hematita e hidróxidos de ferro (principalmente goethita). Hematita apresenta-se como
remanescente primária da formação ferrífera bandada ou derivada da oxidação da magnetita, é
geralmente bem cristalizada. Os óxidos hidratados são principalmente posteriores ao chert, aos
carbonatos e aos silicatos. Esses pseudomorfos variam tanto em cor como em textura. Goethitas
“terciárias” preenchendo vazios estão presentes também, mas durante essa fase inicial de
enriquecimento, hematita secundária diferente de martita, parece ser mais rara (Rocha 2008).
Em direção ao final do estágio inicial de formação do minério, os últimos resíduos de
afloramento das FFB‟s tornam-se muito lixiviados em ferro para que o processo de enriquecimento
continue em profundidade. Consequentemente, as águas que estão adentrando as zonas de minério
nesse momento serão insaturadas em ferro e irão tender a lixiviá-lo do minério. Observações
consistentes dos minérios de Hamersley, no oeste da Austrália, mostram que a goethita é mais
prontamente dissolvida por águas subterrâneas do que a hematita. Isso se dá, provavelmente, devido à
natureza microcristalina da goethita (Smith e Eggleton, 1983) que efetivamente proporciona uma área
superficial muito maior para ser atacada. Porque o ferro férrico é virtualmente insolúvel em água
subterrânea oxigenada na faixa de pH variando de 3-9, assume-se que condições especiais são
requeridas para que uma lixiviação substancial de goethita ocorra. Isso provavelmente inclui: i)fluxo
persistente de água por longos períodos sem condições de estagnação, como é indicado pela ausência
de goethita reprecipitada em minérios lixiviados; ii) formação de complexos de ferro férrico ou
redução das condições ácidas para formação de Fe2+, cada qual podendo ser devido à presença de
matéria orgânica (Rocha 2008).
A lixiviação tende a seguir uma sequência bem definida: goethita, após kenomagnetitae
quartzo, parece ser prontamente lixiviada provavelmente sobreposta pelas partes menos cristalinas dos
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ex-silicatos. Esse processo é seguido dos ex-silicatos que provavelmente também têm uma sequência
de alteração determinada pela afiliação, por exemplo, pseudomorfos de talco ou minessotaíta parecem
ser os mais resistentes, mas a sequência de ex-silicatos não é facilmente determinada por causa da
dificuldade em reconhecer-se a espécie original (Morris 1985).
As alterações dos mais importantes componentes, sílica e óxidos de ferro, têm sido muito
estudadas, mas ainda existem áreas de controvérsia em muitos aspectos dos sistemas naturais. Pouca
informação é disponível sobre a alteração de silicatos ricos em ferro e carbonatos das formações
ferríferas (Morris 1983).
Uma vez que os processos de enriquecimento envolvem solução e substituição, todos os
minérios supergênicos contêm uma proporção significante de vazios preenchido por goethita
“terciária”. Similarmente, em minérios mais maduros nos quais a goethita foi recristalizadas até o
estágio em quais os pseudomorfos originais não são mais reconhecíveis, a lixiviação seletivamente
remove os hidróxidos intersticiais menos cristalinos entre as ripas radiais das esferas deixando a
goethita melhor cristalizada como agulhas projetadas (Rocha 2008).

Estruturação do Quadrilátero Ferrífero.
As principais estruturas do Quadrilátero Ferrífero estão representadas por: Arqueamento Rio
das Velhas o qual compreende o distrito aurífero de Nova Lima, Homoclinal da Serra do Curral,
Sistema de Falha do Fundão/Engenho e pelos Sinclinais Moeda, Dom Bosco, Gandarela, Vargem do
Lima, Santa Rita e Ouro Fino e o sinclinório de Itabira. Estas estruturas constituem o arcabouço
estrutural do Quadrilátero Ferrífero (Dorr 1969; Endo 1988).
Alkmim & Marshak (1998) com base em dados geocronológicos e relações de campo
propuseram quatro eventos responsáveis pela formação dos três conjuntos de estruturas identificadas
por eles no Quadrilátero Ferrífero. O primeiro evento é representado por estruturas de direção NE e
produziu zonas de cisalhamento e dobras em escala regional e, a ele associa-se um metamorfismo
progressivo regional. São reconhecidas, como estruturas deste evento, dobras parasíticas alojadas em
limbos de dobras regionais, xistosidade de direção SW-NE com mergulho para SE e lineação mineral
com caimento para SE. Este evento foi observado na Serra do Curral, porção noroeste do Quadrilátero
Ferrífero e está relacionado a uma compressão tectônica responsável pelo desenvolvimento de um
cinturão de dobras e falhas com vergência para o noroeste. Este cinturão de dobras e falhas seria o
resultado da orogênese Transamazônica, responsável pela colagem continental.
O segundo evento, conforme Alkmim & Marshak (op. cit.), é caracterizado por uma extensão
regional, e resultou na arquitetura em domos e quilhas, soergueu o embasamento cristalino ao mesmo
nível crustal que os metassedimentos dos supergrupos Rio das Velhas e Minas. Foi primeiro
observado na porção ocidental do Quadrilátero Ferrífero, no contato do Complexo Metamórfico
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Bonfim com as unidades do Supergrupo Minas no flanco ocidental do sinclinal Moeda. É entendido
como um colapso orogenético do evento Transamazônico e seria o responsável pela deposição dos
sedimentos do Grupo Itacolomi. O terceiro evento de natureza extensional, seria o responsável pela
abertura da Bacia do Espinhaço e pela intrusão dos diques de diabásio que cortam as rochas do
Quadrilátero Ferrífero.
O quarto evento apresenta natureza compressional, estruturas com direção N-S, megadobras
vergentes para oeste, mesodobras, foliações e lineações. É bem caracterizado na borda leste do
Quadrilátero Ferrífero e as estruturas apresentam direções semelhantes ao sistema de cavalgamento
Espinhaço. A este evento está associado um metamorfismo progressivo regional na fácies xisto-verde
médio e um cinturão de dobras e falhas vergentes para oeste. Este evento é denominado de orogênese
Brasiliana ou Pan-Africana e foi responsável pela formação do supercontinente Gondwana (Alkmin &
Marshak 1998).

2.2.1 As formações ferríferas bandadas no Quadrilátero Ferrífero
A ocorrência principal de formações ferríferas bandadas é a da Formação Cauê, unidade basal
do Grupo Itabira do Supergrupo Minas. As camadas de itabirito chegam a alcançar uma espessura de
250 m, aflorando na forma de serras que avançam por cerca de 150 km na direção Leste-Oeste e 100
km na direção norte-sul (Dorr 1969, Hoppe et al. 1987).
No Quadrilátero Ferrífero, essas formações ferríferas não ocorrem associadas a rochas
vulcânicas. O ambiente deposicional do Grupo Itabira é predominantemente marinho de água rasa a
profunda e foi depositado sobre sedimentos clásticos do Grupo Caraça. Segundo Renger et al. (1994),
o aparecimento de filitos carbonáticos no topo do Grupo Caraça marca o início da sedimentação
química, indicando mudanças nas condições de sedimentação da bacia de modo a permitir a deposição
da porção inferior do Grupo Itabira.
O Grupo Itabira inicia sua sequência com a deposição de filitos carbonosos, sericitafilitos e
filitos dolomíticos que gradam lateralmente e em direção ao topo para hematita filitos, itabiritos e
dolomitos. Essa sequência foi dividida em duas unidades, uma inferior, a Formação Cauê, onde
predominam os itabiritos e uma superior, a Formação Gandarela, onde predominam carbonatos
(dolomitos e mármores dolomíticos e calcíticos). Estas unidades ocorrem intercaladas, tanto vertical
quanto horizontalmente, e o contato entre elas é gradacional (Dorr 1969, Pires 1995).
Por sobre os sedimentos do Grupo Itabira ocorre à sequência clástica do Grupo Piracicaba.
Numa visão mais ampla, a estratigrafia do Supergrupo Minas pode ser dividida em duas megasequências principais: a primeira inclui os grupos Caraça, Itabira e Piracicaba e foi depositada em
ambiente entre deltaico a marinho plataformal. A segunda, representada pelo Grupo Sabará, apresenta
depósitos marinhos imaturos. Chemale et al. (1994) interpretam a primeira como sendo resultado de
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uma deposição em bacia intracratônica. Já Alkmim & Marshak (1998), interpretam esta megasequência como de margem passiva. Rosière & Chemale (2000) concluem que a falta de indicadores
de um ambiente tectonicamente instável, como vulcanismo intenso, estruturas indicativas de
sedimentação sinorogênicas ou de sedimentos imaturos impedem a suposição de modelos envolvendo
ambiente orogenético.
Segundo Rosière & Chemale (2000), os seguintes tipos de formações ferríferas podem ser
encontradas no Quadrilátero Ferrífero: itabiritos, hematita filitos, Fe-dolomitos, e subordinadamente,
filitos piritosos (Tabela 2.5).
No Quadrilátero Ferrífero, os itabiritos representam FFB‟s metamórficas, deformadas e
oxidadas, que não se encaixam no sentido da classificação de James (1954), uma vez que esta se
baseia exclusivamente em critérios sedimentares. Hematita filito está constituída de sericita, clorita e
hematita com intercalações locais de lentes de hematita compacta. Os filitos piritosos são os filitos
carbonosos portadores de lentes milimétricas ricas em sulfetos. Sua ocorrência é restrita, exemplo,
mina de Águas Claras, Serra do Curral (Rosière & Chemale 2000).
Tabela 2.5 – Composição mineralógica dos diferentes tipos de formação ferrífera presentes no
Quadrilátero Ferrífero (baseado em Rosière & Chemale 2000).

Tipos de formação
ferrífera

Mineralogia principal

Mineralogia acessória

Itabirito comum

hematita, martita,
kenomagnetita, quartzo.

clorita, sericita, dolomita
ferroana, caolinita, cianita,
óxidos de manganês, sulfetos,
apatita, pirofilita

Itabirito dolomítico

martita, hematita,
kenomagnetita, dolomita
ferroana

calcita, gruneritacummingtonita, clorita,
stilpnomelano, biotita, tremolita,
actinolita, quartzo (chert),
sulfetos, pirofilita

Itabirito anfibolítico

martita, hematita,
kenomagnetita, maghemita,
grunerita-cummingtonita,
tremolita, actinolita, quartzo

carbonato, talco, dolomita
ferroana, aegirina, biotita, Mgriebeckita, kupferita, sulfetos.

Hematita filito

hematita, sericita.

quartzo, clorita.

Filito piritoso

pirita, matéria carbonosa.

2.2.2 Geologia Local
Litoestratigrafia Local – mina de ferro de Brucutu
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A mina de Brucutu situa-se na extremidade oriental do segmento nordeste do Sinclinal
Gandarela (Figura 2.7). O depósito está posicionado na Formação Cauê, Grupo Itabira, Supergrupo
Minas e repousa em contato tectônico com a sequência de xistos vulcanos sedimentares do Grupo
Nova Lima, Supergrupo Rio das Velhas. Ao norte, a estrutura é bordejada pela falha das Cambotas
que empurra o pacote de supracrustais por sobre o Complexo Granito-Gnáissico de Cocais.

Figura 2.7- Contexto geológico da região do Complexo de Brucutu e arredores, Quadrilátero Ferrífero (Dorr
1969, Almeida et al. 2003 a, Endo 2003, Endo et al. 2004a, Endo et al. 2005).

Na área de estudo, três grandes unidades litoestratigráficas estão representadas: Complexo
Granito-Gnáissico (CGG), Supergrupo Rio das Velhas (SGRV) e Supergrupo Minas (SGM). Além
destas unidades estratigráficas, ocorrem granitóides tipo “Borrachudo” (Granito Peti ou Santa
Bárbara), alguns pequenos corpos de rochas máficas intrusivas e a Formação Cata Preta representando
as coberturas de idade terciária (Figura 2.8).
O Complexo Granito-Gnáissico aflora ao norte da mina de Brucutu e é constituído por
gnaisses (Cocais), migmatitos e gnaisses milonitizados. Os gnaisses milonitizados posicionados na
zona de empurrão da Falha das Cambotas possuem coloração cinza esbranquiçada e granulação fina.
A milonitização provocou a orientação das muscovitas, a recristalização parcial do quartzo e a
formação de bandas alongadas de quartzo (Endo 2004).
Era
Supergrupo
Período

Grupo

Formação

Litotipos
Canga
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Tamanduá

Minas

Paleoproterozóico

Terciário

Evento Sul-Atlantiano
Sedimentos argilosos e
Cata Preta
150
286
fluxo de detritos
Discordância Erosiva e Angular
Orogênese Brasiliana 650 Ma a 560 Ma
Rochas intrusivas pós- Minas
Gabros, Diabásios, Rochas Ultramáficas , Granito Peti , Granito Tamanduá
[Evento Espinhaço?]
Quartzito e
Itacolomi
Indiviso
metaconglomerado
Orogênese Transamazônica – 2.250 Ma a 1.900 Ma e intrusões de granitóides
Discordância Erosiva e Angular
Estrada
Quartzito, metadiamictito e
Real
metaconglomerado
Clorita xisto, filito, filito
Sabará
>1500
preto, metavulcânica,
Saramenha
itabirito e mármore
dolomítico
Discordância Erosiva Local
Barreiro
Filito preto
Plataforma
<80
Taboões
Ortoquartzito
Plataforma
<75
Piracicab
Fecho do
Dolomito, filito dolomítico,
Plataforma
<300
a
Funil
filito carbonático e filito
Cercadinh
Quartzito ferruginoso,
Plataforma
>200
o
quartzito e filito prateado
Discordância Erosiva Local
Mármore dolomítico,
2,4Ga
Gandarela
itabirito dolomítico, filito
Plataforma
>50
Pb/Pb1
dolomítico
Itabira
Itabirito, itabirito
1,8 Ga
Cauê
dolomítico?, hematita
Plataforma
450
Pb/Pb3
compacta.
Discordância Erosiva Local
Batatal
Filito, filito carbonático
Plataforma
<100
Caraça
Quartzito,
Moeda
Plataforma
<750
metaconglomerado e filito
Sericita-clorita xisto com
intercalações de filito
Morro
ferruginoso, clorita xisto,
Plataforma
120
5
Grande
quartzo-sericita xisto e
filito cinza
Quartzitos, quartzitos com
Cambotas
lentes de formação ferrífera
Plataforma
200
no topo
Discordância Erosiva e Angular

Arqueano

Orogênese Rio das Velhas – 2.800 Ma a 2650 Ma com intrusões de granitóides
Maquiné
Rio das
Velhas

Casa Forte
Palmital

Nova
Lima

Indiviso

Complexos Metamórficos

Quartzito e
metaconglomerado
Quartzito e filito
Clorita xistos, quartzo
xisto, filitos ferruginosos e
quartzito sericítico.
Discordância Erosiva
Gnaisse migmatítico de
idade superior a 2,9 Ga4

?

2,7Ga
U/Pb2

Figura 2.8 - Coluna estratigráfica do região de Brucutu e Dois Irmãos, segmento nordeste do sinclinal
Gandarela, Quadrilátero Ferrífero (mod. Dorr 1969). Idades Pb/Pb (mínima de deposição) de (1) Babinski et al.
(1991); Pb/Pb; U/Pb (Gr. Nova Lima, metamorfismo) (2) Carneiro (1992); Pb/Pb (Form. Cauê, metamorfismo)
(3) Olivo et al. (1996); (4) Endo & Machado (2002). (5) A unidade sem nome do Grupo Tamanduá de Simmons
& Maxwell (1961) foi designada informalmente por Endo et al. (2004a) de Formação Morro Grande. (6) Lipski
(2002).

Ao norte dessa faixa de gnaisses milonitizados, ocorrem os gnaisses e migmatitos. A
composição mineral mais frequente dessas rochas não milonitizadas é representada por quartzo,
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feldspato, biotita, granada e muscovita. O Supergrupo Rio das Velhas está exposto em duas faixas com
orientação E-NE/W-SW nas porções norte e sul da área estudada. Na Serra de Tamanduá, ao norte,
ocorrem intensa deformação e alteração que se reflete em microestruturas típicas de milonitos,
mascarando as texturas e parte sul, estruturas primárias. Ocorrem clorita-quartzo xistos, sericita xistos,
filitos e quartzitos milonitizados. Na parte sul ocorre sericita-clorita xistos, clorita xistos, talco xistos,
quartzo-sericita xistos com intercalações de quartzitos micáceos (localmente silicificado), metamáficas
e ultramáficas (Endo 2004).
O Supergrupo Minas é representado pela Formação Batatal (Grupo Caraça), Formação Cauê
(Grupo Itabira) e pela Formação Cercadinho (Grupo Piracicaba). A Formação Batatal é constituída por
filitos carbonosos prateados. O filito é composto essencialmente por sericita extremamente fina e,
próximo às zonas de cisalhamento apresenta-se bastante crenulado. A Formação Cauê é constituída
por itabiritos e minérios de ferro de alto teor (corpos de hematita). Os contatos do itabirito Cauê com o
filito Batatal ou com os xistos da formação Nova Lima são de natureza tectônica.
Na mina de Brucutu, a sequência itabirítica apresenta uma variação composicional vertical e
lateral (Hashizume 1998). A porção basal é caracterizada por horizontes de itabiritos contaminados
por níveis argilosos cauliníticos interdigitados com itabiritos pobres silicosos. Na porção mediana
predominam itabiritos anfibolíticos e anfibólio xistos intercalados. No topo da sequência, ocorrem,
essencialmente, itabiritos silicosos friáveis enriquecidos superficialmente, passando para minério rico
friável (hematita pulverulenta), com intercalações de lentes e mullions de hematita compacta (Pohl et
al. 1996). Na parte central da mina, predomina o itabirito do tipo “chapinha”, denominação esta
devido à facilidade de desagregar-se em placas de dimensões centi a decimétricas, ao longo das
clivagens espaçadas são bem desenvolvidas.
A base da sequência superior (friável e enriquecida), com profundidade média de 70m,
apresenta uma tendência em acompanhar a superfície topográfica. Nos bancos superiores da parte
oeste da mina, ocorrem os minérios ricos friáveis hidratados, de aspecto maciço, formados por
agregados de hematita porosa, magnetita martitizada, goethita e quartzo. Tanto no minério compacto
quanto no friável, a xistificação é pronunciada, com evidências de transposição podendo-se,
entretanto, definir domínios parcialmente preservados da deformação e da recristalização em que se
reconhece o bandamento dobrado, com flancos frequentemente cisalhados.
A formação ferrífera na área da mina está capeada por solo e canga (detrítica ou estruturada)
que chegam a atingir espessuras de até 50m (solo) e 20m (canga), em vários locais. As cangas
detríticas são constituídas por blocos angulosos a subarredondados de hematita compacta e itabirito,
parcialmente oxidados, cimentados por limonita e goethita e com uma matriz areno-argilosa
subordinada. A canga estruturada preserva a estrutura da rocha original (Endo 2005).
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A Formação Cercadinho é composta por quartzitos, quartzitos micáceos e filitos (Hashizume
1998). Os quartzitos apresentam coloração cinza esbranquiçada e granulometria fina. Os cristais de
quartzo são quase equigranulares (0,05 a 0,2 mm), recristalizados e com contornos poligonais,
entretanto, observa-se alguns grandes porfiroclastos com até 1,2mm. Raras sericitas e cianitas
apresentam-se intercrescidas nos planos de foliação e opacos (hematita), as quais ocorrem inclusive
em cristais de quartzo. Os corpos ígneos de rochas básicas distribuem-se ao norte da área, sob a forma
de diques e pequenos stocks, truncando o Complexo Granito-Gnáissico. Cortando a sequencia
itabirítica, na cava da mina, concordantemente ou não com a foliação/bandamento, ocorrem rochas
intrusivas básicas bastante alteradas, apresentando-se xistificadas ou não (Hashizume 1998).
Na área estudada, rochas graníticas intrusivas estão representadas pelo corpo plutônico de Peti
(Granitóide tipo “Borrachudo”), do Proterozóico Médio, de composição essencialmente alcalifeldspática, constituído, principalmente, por mesopertita, quartzo, biotita e acessoriamente por
muscovita, anfibólios e opacos. Petrograficamente variam entre granito e quartzo monzonito,
apresentando textura porfirítica grosseiramente granular, (Hashizume 1998).

Arcabouço Estrutural
Segundo Endo et al. (2004), o arcabouço tectônico da terminação do Sinclinal Gandarela é
resultado da atuação de quatro eventos tectônicos distintos. O evento E1 corresponde ao evento
tectono-metamórfico transamazônico ou a orogênese Minas, responsável pela geração de toda a trama
penetrativa do Supergrupo Minas, ou seja, uma xistosidade S1 paralela ao acamamento e uma segunda
xistosidade S2 oblíqua à primeira. A polaridade tectônica e a vergência dos dobramentos da fase 2
deste evento rumam para SW (Endo 1997; Franco 2002; Almeida et al. 2002), contrária às
proposições de Chemale et al. (1992 1994), Marshak & Alkmim (1989) e Alkmim & Marshak (1998)
que são para NW. Este evento é constituído de duas fases de deformação sucessivas: D1 e D2. Na fase
D1, foram geradas dobras recumbentes de escala regional e transportadas sobre uma superfície de
descolamento basal ao estilo de uma nappe. A fase seguinte, D2, caracteriza-se pelo redobramento
coaxial das dobras anteriormente nucleadas.
O evento E2 corresponde ao evento de caráter distensivo, associado ao evento Espinhaço,
caracterizado pelo magmatismo máfico-ultramáfico e granítico. Os granitos são do tipo Borrachudo de
natureza alcalina (e.g. Dussin 1994) designados de granitos Peti e Tamanduá.
O evento E3 corresponde à compressão E-W, responsável pelo desenvolvimento de falhas de
empurrão, dobras assimétricas subregionais, formação de clivagens de crenulação de direção NE-SW
associadas às dobras de pequena amplitude e comprimento de onda vergentes para W e amplos
dobramentos com eixos, apresentando caimentos para SE. O quarto evento corresponde ao evento de
caráter distensivo E4, caracterizado pela geração de um sistema de grabens E-W e N-S para a
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deposição de sedimentos argilosos avermelhados e fluxo de detritos. Exemplos desses grabens
encontram-se expostos na mina de Brucutu.

Modelo Geológico
Segundo Endo et al. (2004), a Serra de Tamanduá e áreas adjacentes constituem o segmento
terminal do Sinclinal Gandarela cuja configuração estrutural é determinada pela superposição de
quatro gerações de dobras com intensidades decrescentes do mais antigo para o mais novo. As duas
primeiras são as mais significativas, pois condicionam o desenvolvimento do arcabouço principal do
Sinclinal Gandarela. As relações estruturais entre as duas primeiras fases de deformação não são
evidentes na região. Entretanto, acompanhando a Serra do Tamanduá rumo a Serra do Piacó, a SW,
sobre o flanco noroeste do Sinclinal Gandarela, observa-se um padrão de redobramento coaxial do tipo
3 com dobras “S” sobre “Z” (Figuras 2.9B e 2.9C) que é bem caracterizado na mina de Gongo Soco.
Esta sequencia de deformação é decorrência do redobramento de uma dobra recumbente de escala
regional relativo ao flanco com dobras de 2ª ordem em padrão “Z” (Figura 2.9). Esta sequência de
dobramento corresponde às fases D1 e D2 de deformação Supergrupo Minas (Endo 2005).
A

B

Z sobre Z

Z

M sobre Z

S sobre Z

C

Figura 2.9 - Padrão de redobramento coaxial. A: Flanco da dobra recumbente com dobras de 2ª ordem em
padrão “Z”. B: Efeito do redobramento das dobras em padrão “Z” (A) com interferência do tipo 3. C: Posição
estrutural do segmento do sinclinal entre Gralhos-Brucutu

A terceira fase de deformação é caracterizada pela geração de falhas de empurrão e dobras de
arraste associadas. Estas dobras, situadas na lapa da falha de Brucutu, possuem direções axiais NNE/S-SW com caimento suave para SW. Esta falha-dobra promove um rearranjo na geometria original
do sinclinal, durante o evento Brasiliano, com a construção das camadas das formações Gandarela e
Cercadinho e alçamento do flanco normal do sinclinal, ao sul de Brucutu. Após esta fase de
falhamentos e dobramentos, segue-se um período de intenso fraturamento crustal, provavelmente
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relacionado ao evento Sul-Atlantiano, que proporcionou a sedimentação e deformação do sedimento
da Formação Cata Preta (Endo 2004).
A figura 2.10 sintetiza o modelo geológico-estrutural do Sinclinal Gandarela com detalhe da
extremidade oriental. O evento Transamazônico proporcionou a nucleação e desenvolvimento do
sinclinal Gandarela em duas fases: D1 e D2. Na fase D1, foi gerada uma dobra recumbente de escala
regional com as unidades do Supergrupo Rio das Velhas situadas no núcleo da dobra. Na fase D2, é
que ocorreu, propriamente, a formação do Sinclinal Gandarela, a partir do redobramento do flanco
inverso da proto dobra recumbente (Endo 2004).
A geometria resultante corresponde a uma dobra recumbente com as unidades do Supergrupo
Minas situadas no núcleo da dobra. Portanto, a dobra Gandarela é um sinclinal antifórmico. O evento
Brasiliano manifesta-se através de uma dobra-falha com geometria cônica afetando, principalmente, o
segmento oriental do sinclinal. Interposto a estes dois eventos compressivos ocorre o magmatismo
máfico-ultramáfico e granítico relacionado ao evento extensional Espinhaço (Endo 2004).

SINCLINAL GANDARELA
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Figura 2.10 - Síntese do modelo geológico-estrutural do sinclinal Gandarela com detalhe da extremidade
oriental

38

Arroyo C E O., 2014, Caracterização Geometalúrgica e Modelagem Geoestatística da mina Brucutu

O quadro 1 apresenta uma síntese evolutiva dos processos e produtos tectônicos da região da
Serra de Tamanduá, extremidade oriental do Sinclinal Gandarela, com suporte de dados da literatura
(e.g. Dorr 1969, Endo 1997, Endo & Machado 2002 e Maizatto 2001).
Quadro 1: Proposta de cronologia dos eventos tectônicos por (referências)
Período
Era

Eventos Tectônicos

Cenozóico

Ex4

Proterozóico
Superior

E3

Proterozóico
médio

Proterozóico
Inferior

2.3

Evento Sul Atlantiano

Fases

Processos e Produtos Tectônicos

-

Fase de faturamento crustal de caráter distensivo:
Formação de bacias de tipo graben para disposição
de sedimentos argilosos e fluxo de detrito

D4

Formação de amplos dobramentos de eixo NW-SE

D3

Formação de dobras-falha, falhas de brucutu e
gralhos crenulações NE - SW

-

Evento distensivo seguido de intrusão de corpos
mafico-ultramafico e magmatismos alcalino tipo
Borrachudos s

D2

Formação da dobra D2 através do redobramento
coaxial das dobras D1. Em escala regional a dobra
D2 corresponde ao sinclinal Gandarela. Ao final
desta fase o sinclinal sofre um basculamento
devido a formação dos domos e calhas e as dobras
da terceira geração do QFe. O Sinclinal torna-se
uma dobra reclinada com eixo 100/30. Vergência
pra SW.

Evento
Brasiliano

Ex2

E1

Evento
Espinhaço

D
Evento Minas:
Transamazônico
D

D1

Inverso da bacia Minas: Evento tectono metamórfico progressivo processando em duas
fases.
A
primeira
fase
consistiu
no
desenvolvimento de dobras D1 recumbentes, ao
estilo de nappes, e estruturas associadas:
xistosidade S1 ao acamamento.

MÉTODOS E TÉCNICAS DE CARATERIZAÇÃO MINERALÓGICA
A caracterização mineralógica passou a ter, ao longo das três últimas décadas, destaque

especial na explotação, beneficiamento e utilização do minério de ferro na siderurgia. Devido às
características intrínsecas deste minério e a facilidade de acesso às técnicas mais convencionais, os
métodos analíticos mais utilizados têm sido a microscopia óptica de luz refletida e a difratometria de
raios-X, (Brandão, 2008).
A indústria mineral do ferro no Brasil vem utilizando recursos de mineralogia aplicada desde a
década de 1970, quando desenvolveu o processo de beneficiamento de minérios de mais baixo teor
(itabiritos). Nessa ocasião, a maior ênfase dos estudos foi dada a estudos de liberação do quartzo, com
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objetivo de retirar o principal mineral de ganga através do beneficiamento mineral. No início da
década de 90, a Vale desenvolveu uma metodologia própria de caracterização de produtos de minérios
de ferro, com ênfase na distinção de diferentes morfologias e determinação do tamanho de cristais de
óxidos e oxi-hidróxidos de ferro (Brandão, 2008).
A metodologia considera também a identificação dos minerais presentes e determinação da
distribuição do tamanho dos cristais de quartzo. Por ser uma fase minoritária e considerada
genericamente como mineral de ganga, pouca atenção foi dada à influência das suas características nos
processos siderúrgicos, em especial de aglomeração (Brandão, 2008).
Os cristais podem ou não apresentar formas características externas, em função da sua origem.
Como exemplos de cristais de quartzo que apresentam formas características existem aqueles
formados em bolhas gasosas de rochas magmáticas que geram os geôdos, aqueles que se formam ao
longo de fraturas de rochas consolidadas gerando os veios. Os cristais que se formam ou recristalizam
confinados por outros cristais e que constituem o substrato das rochas desenvolvem arranjos de faces
ou “hábito” variado como granular, lamelar, e outros, em função das forças resultantes ou equilíbrio
energético do conjunto.
O quartzo dos itabiritos e das rochas quartzíticas submetido a processos metamórficos tende a
apresentar formas granulares, ou seja, cristais equidimensionais com contatos tendendo a retilíneos e
junções com pontos tríplices em ângulos de 120°. Para avaliar a influência de diferentes características
intrínsecas de sílica do minério na qualidade física e metalúrgica do minério, foram selecionadas
aquelas características que conferem maior ou menor reatividade da partícula portadora do quartzo no
processo de recuperação.
As partículas menos reativas tendem a permanecer como partículas primárias e trazem ao
minério suas características originais. As partículas mais reativas tendem a ser incorporadas à fase
líquida e favorecer, por exemplo, maior geração da fase silicato. As características minerais
consideradas como de maior impacto no processo de sinterização são: tamanho do cristal, tamanho da
partícula, porosidade e rugosidade da partícula, associação mineral, grau de liberação, ou seja, grau de
pureza em relação à determinada característica.

2.3.1 Identificação Mineralógica
As técnicas de identificação dos minerais são fundamentais na determinação de parâmetros da
matéria prima mineral, sejam eles mineralógicos ou não. As mais usuais aplicadas à caracterização
serão detalhadas a seguir.
A utilização delas pressupõe certo recurso laboratorial e alguma experiência no assunto, sendo
que as mais sofisticadas normalmente são as mais dispendiosas e exige operação por um especialista.
Na identificação dos minerais componentes de um minério deve-se ter presente que na maioria dos
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casos não é suficiente uma única técnica de analise, fazendo-se necessária a conjugação de duas ou
mais.
A caracterização é realizada em produtos das separações minerais, que além de identificar
algumas propriedades físicas também permite mensurar a proporção mineral e concentração de cada
elemento presentes nas amostras analisadas, o que facilita a sua determinação em qualquer das
técnicas descritas na sequencia. Apresenta-se na figura 2.11 um resumo das Técnicas experimentais
empregadas para caracterização mineralógica.

DETERMINAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO MINERAL

MICROSCOPIA
ÓPTICA MINERAL
DA CONSTITUIÇÃO
DIFRAÇÃO R-X DETERMINAÇÃO
MEV
Semi-quantitativa*6
frações
Qualitativa nucleante
Qualitativa 6 frações
granulométricas
intermediaria e aderente
granulométricas

Pulverização
Varredura Interpretação

Lâminas delgadas
Contagem de grãos

Grão sobre fita análise químico
pontual fases (EDS)

VERIFICAÇÃO COM
ANÁLISE QUÍMICA

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE CRISTAL E GRAU DE LIBERAÇÃO
DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DE CRISTAL E GRAU DE LIBERAÇÃO
MICROSCOPIA ÓPTICA
Semi-quantitativa*5 frações
granulométricas

Lâminas delgadas
Contagem de grãos

Figura 2.11 - Técnicas experimentais empregadas para caracterização mineralógica

Nas análises das amostras coletadas no presente estudo foram empregadas as técnicas
convencionais para caracterização das matérias-primas, análise química por fluorescência de raios-X e
via úmida (para PPC, FeO e Fe2O3), microscopia ótica, difração de raio X, microscopia eletrônica de
varredura com micro analisador EDS, espectrometria infravermelho de análise granulométrica. Nas
faixas granulométricas
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Separação de uma alíquota para mineralogia por fração granulométrica de todo intervalo
de furo de sonda;



Confecção de seções polidas por fração granulométrica (intervalos +8mm; -8 +1mm; -1
+0.15mm; -0.15 +0.045mm; -0.045mm); quantificação mineralógica por estimativa de
proporções por campo de visão do microscópio, ou por contagem das partículas

Microscopia óptica por luz refletida (MO)
O microscópio óptico é um instrumento que gera imagens na faixa de radiação visível, com
comprimento de onda entre 400 e 700nm. Os dois tipos de microscópio mais utilizado na identificação
mineral são o microscópio óptico de luz transmitida (MOLT) e o microscópio óptico de luz refletida
(MOLR). Tanto os microscópios de luz transmitida como os de luz refletida, utilizados em petrografia
e em microscopia de minérios, têm o recurso de usarem a luz polarizada. O microscópio de luz
transmitida (MOLT) é utilizado para minerais transparentes onde a luz atravessa a amostra. Para esse
caso, os métodos de preparação da amostra mais difundidos são o de fragmentos dispersos, utilizado
para amostras muito finas e seções delgadas a partir de fragmentos de rocha. No MOLR, a luz incide
sobre a amostra e é refletida de modo especular. Para esse tipo de microscópio, utilizam-se seções
polidas das amostras a serem investigadas. As seções delgadas polidas podem ser investigadas em
ambos os microscópios (MOLT e MOLR)
A identificação dos minerais depende da preparação adequada da amostra, sendo usualmente
utilizados dois tipos de preparação:
i.

Lâminas delgadas: a amostra é preparada e colada numa lâmina de vidro, desbastada até
uma espessura de 30µm para que os minerais apresentem suas características diagnósticas
através da transmissão da luz. Utilizada para análise de minerais translúcidos ou
transparentes à luz como silicatos, carbonatos e outros;

ii.

Seções polidas: a amostra é embutida em resina e, após sucessivas etapas de polimentos
com abrasivos de diferentes granulações, resulta numa superfície plano-polida, sobre a
qual a luz irá incidir e ser refletida para a ocular. O diagnóstico é dado pela característica
da luz refletida como intensidade, cor etc. É aplicada a minerais não translúcidos ou
opacos à luz (metálicos, em geral).

A confecção de lâminas delgadas polidas tem sido muito utilizada porque permite a
observação de todos os tipos de minerais numa mesma preparação, além de facilitar análises
posteriores complementares, por exemplo, a microscopia eletrônica. Em ambos os tipos de análise, luz
transmitida ou refletida, os minerais são identificados através das propriedades quando submetidos à
luz natural ou polarizada.
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Através da determinação da composição percentual das fases presentes, feita a partir de
contagem por pontos, linhas e áreas é conhecida como análise modal, faz-se a análise quantitativa na
microscopia óptica. Na análise qualitativa, identificam-se os minerais por suas propriedades ópticas e
suas características mineralógicas além de se investigarem outras características tais como, forma e
contorno dos grãos, diferentes texturas, porosidade (tamanho, tipo e quantidade de poros), associações
interiores e entre grãos, grau de liberação das fases presentes, entre outras (Jones 1987; Craig &
Vaughan 1994; Brandão 2008).

Difratometria de Raios-X
A difração de raios-X é uma técnica que se aplica às substâncias cristalinas. O fato de os
cristais funcionarem como redes de difração para os raios-X faz com que eles possam ser identificados
pela mencionada radiação. As substâncias amorfas com carência de periodicidade nos arranjos
atômicos (iônicos ou moleculares), já não podem ser caracterizadas ou, em casos especiais, o são com
grande dificuldade.
A difração de raios-X pelos cristais resulta de um processo em que os raios-X de um feixe
incidente são dispersos pelos elétrons dos átomos dos cristais sem mudança de comprimento de onda
(dispersão coerente ou de Bragg). Um feixe difratado é produzido por dispersão só quando algumas
condições geométricas expressas pela lei de Bragg1 são satisfeitas. A difração resultante de um cristal,
compreendendo posições e intensidades das linhas de difração, é uma propriedade física fundamental
da substância, servindo não somente à sua identificação como também ao estudo de sua estrutura,
(Formoso 1984).
A difração é aplicada para o estudo da estrutura de cristais desconhecidos e é uma técnica
aplicada para a identificação de 95% das substâncias inorgânicas. Dos métodos de difração de raios-X
o método do Pó é o de uso mais amplo. Nesse método, o qual foi empregado nessa pesquisa, o
material a ser analisado deve ser reduzido a um pó muito fino (< 20µm e > 5 µm) e exposto a um feixe
de raios-X monocromático.
Cada partícula do pó é um minúsculo cristal aleatoriamente orientado com relação ao feixe
incidente. Cada cristalito satisfará à lei de Bragg para alguns dados planos cristalográficos. A amostra
deve ser homogênea, a quantidade de partículas deve ser suficiente para gerar um espectro contínuo e
as partículas devem possuir orientação aleatória.

1

A lei de Bragg, que é a condição de difração em fase é dada pela equação nλ = 2dsenθ, onde λ é o comprimento de onda da
radiação X (aproximadamente monocromática); d é a distância intraplanar; θ é o ângulo de Bragg, que é o complemento do ângulo de
incidência i da óptica geométrica e n é um número inteiro correspondente à ordem de difração
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Espectroscopia no Infravermelho
A imensa importância da espectroscopia no infravermelho (EIV) provém do fato de que a
faixa de sua região espectral engloba as frequências de vibração de ligações químicas dos compostos
orgânicos e minerais. Assim, a absorção da energia da radiação IV é possível para uma enorme gama
de ligações químicas, que são ativas nesta região espectral. As moléculas interagem com as radiações
eletromagnéticas, especialmente na faixa do IV, absorvendo esta energia, que é convertida em
vibrações e/ou rotações moleculares. As bandas de vibração são utilizadas na identificação dos
compostos, especialmente aquelas situadas entre 4.000 e 600 cm-1 (Brandão 2008).
É impraticável a previsão teórica precisa das bandas que apareceriam num espectro IV. Assim,
a metodologia usada tem sido sempre aquela em que se obtém o espectro IV de um composto
conhecido e puro - um padrão - e faz-se a correlação entre as raias observadas e os grupos funcionais
e/ou entidades químicas fundamentais do composto. Dispondo-se de coleções destes espectrosreferências, pode-se então realizar a correlação entre as bandas observadas e as vibrações moleculares
que as originaram, para amostras desconhecidas, o que resulta em sua identificação. Coleções ou
bibliotecas de espectros referência estão disponíveis em meio digital e impresso.
Até o final da década de 1970, dispunha-se apenas de espectrômetros do tipo dispersivo. Seu
inconveniente, contudo, consistia em sua lentidão. Mais recentemente, tornaram-se disponíveis os
espectrômetros da transformada de Fourier (IV-FTIR). Estes espectrômetros apresentam a enorme
vantagem de um tempo de varredura extremamente curto, mas a relação sinal/ruído é muito maior.
Esta é totalmente compensada e reduzida pela técnica de registro de espectros múltiplos (8 a 64,
normalmente) e o cálculo por computador do espectro médio (Brandão 2008).
A espectroscopia no infravermelho tem sido largamente utilizada na pesquisa de adsorção de
gases e líquidos em substratos sólidos e em análises minerais, existem algumas áreas principais onde é
útil:


Identificação de minerais de diferentes (mas constantes) composições químicas;



Esta técnica pode permitir a distinção entre dois minerais que exibem uma faixa de
composição dentro de um grupo;



Esta técnica pode ser usada para distinguir-se entre dois minerais que variam em ambos os
aspectos: modificação estrutural e composição química.



Minerais que contêm grupos funcionais detectáveis pela EIV, como CO32-, OH, H2O, etc.;



É uma técnica aplicável a compostos cristalinos, microcristalinos e amorfos (Farmer
1974).
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2.4

CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA DA MINA DE BRUCUTU
Após trabalhos de mapeamento, avaliação visual e caracterização mineralógica na mina de

Brucutu as principais tipologias presentes no domínio geológico regional e local, são: itabiritos
friáveis (IF) e compactos (IC), hematita friável (HF), itabirito goethítico (IGO) e hematita goethítica
(HGO), canga (CG), itabirito manganesífero (IMN), itabirito aluminoso (IAL) e hematita aluminosa
(HAL), itabirito anfibolítico (IAF) e hematita anfibolítica (HAF).
Na figura 2.12 é mostrada à metodologia para classificar a tipologia na jazida de Brucutu. A
tabela 2.6 mostra as principais características visuais e mineralógicas destas tipologias que foram
determinadas no presente estudo, assim como seu percentual na mina, respectivamente.
Tabela 2.6 Tipologias características visuais e mineralogias da mina de Brucutu
Tipos

Características Visuais

Mineralogia

IF

Coloração acinzentada, granulometria fina a média com
bandamentos milimétricos a centimétricos de hematita e SiO2.
Presença de sílica recristalizada, com alta liberação.

Hematita, quartzo, por vezes goethita e
magnetita.

IC

Coloração acinzentada, caracterizada por bandamentos
milimétricos a centimétricos de hematita e quartzo e presença de
fragmentos de hematita e quartzo de granulometria variada.

Hematita,
magnetita.

GO

Rocha alterada de coloração cinza avermelhada a cinza
amarelada e granulometria fina a grossa. Presença de fragmentos
semi-compactos de hematita e bandamentos de hematita e
goethita, com camadas milimétricas de SiO2

Hematita, quartzo, goethita terrosa,
limonita, por vezes magnetita.

HGO

Rocha muito hidratada evidenciada pelos níveis de limonita e
goethita. Coloração vermelha acinzentada. Observam-se
fragmentos semi-compactados de hematita preservados e foliação
definida pelos níveis de SiO2, limonita, goethita e hematita.

Hematita, quartzo, goethita, goethita
terrosa, limonita, por vezes magnetita.

CG

Muito alterada, de coloração variada, mas no geral acinzentada,
passando para avermelhado a amarelado. Presença de boxworks,
preenchidos por limonita e goethita terrosa.

Hematita, goethita, goethita terrosa,
limonita, gipsita, quartzo e raramente,
magnetita e caulinita.

IMN

Rocha muito alterada de coloração cinza escuro com camadas
milimétricas de sílica

Hematita, limonita, goethita, goethita
terrosa, quartzo e raramente caulinita,
gipsita e magnetita.

IAL

Coloração amarela avermelhada. Ocorre porções disseminadas de
hematita especular, bolsões de limonita e camadas milimétricas a
centimétricas de sílica

Hematita, limonita, goethita, goethita
terrosa, quartzo, gipsita e raramente
caulinita.

HAL

Coloração amarelada acinzentada a verde acinzentada, matriz
opaca com hematita especular disseminada. Presença de bolsões
de limonita e fraturas preenchidas por material ferruginoso.

Hematita, limonita, goethita, goethita
terrosa, quartzo, gipsita e raramente
caulinita.

IAF

Coloração ocre, bandamento insipiente, formados pó hematita e
sílica. Observam-se estruturas aciculares e primárias preservadas
(anfibólio).

Hematita, limonita, goethita, goethita
terrosa, quartzo, gipsita, caulinita e
magnetita.

HAF

Coloração ocre, com porções acinzentadas. Presença de pequenos
bolsões de sílica e estruturas aciculares primárias preservadas
(anfibólio).

Hematita, limonita, goethita, goethita
terrosa, quartzo, gipsita, caulinita e
magnetita.
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Figura 2.12 - Classificação Tipológica da mina de Brucutu (Fonte Vale)

A figura 2.13 mostra a litologia predominante que é itabirito friável (IF) totalizando 76% do
total de recursos da mina de Brucutu (Endo et al. 2008).

Figura 2.13 - Cubagem total dos tipos Litológicos – mina de Brucutu– Cava Final (Fonte Vele)
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2.5

BENEFICIAMENTO DA MINA DE BRUCUTU
Inicialmente, o projeto Brucutu foi concebido para ser implantado em duas fases, designadas

por fase I e fase II, produzindo 24 Mta (ROM = 30 Mta) e 24 Mta (ROM = 37,5 Mta),
respectivamente, ou seja, a instalação de beneficiamento teria capacidade para produção de 24 Mta,
em dois momentos distintos: o primeiro (fase I), considera a alimentação de 30 Mta de minério da
reserva com teor de 59,9% Fe (por vezes denominado “minério rico”); o segundo após o término desta
reserva considera a alimentação de 37,5 Mta de minério por vezes denominado (“minério pobre”).
Posteriormente haverá uma nova expansão da instalação de beneficiamento, que irá produzir 29 Mta
(ROM = 47,5 Mta) (Benedito 2010).
O plano de expansão da instalação de beneficiamento tem como premissa o mínimo possível
de paradas e interferência. Para tal, foram adotadas linhas de produção independentes na instalação de
beneficiamento, sempre que possível (Benedito 2010).
Cada linha tem capacidade de produção de 6 Mta. A instalação de beneficiamento inclui:
britagens primária, secundária, terciária e quaternária, peneiramento a seco e a úmido, pátio de
homogeneização, jigagem, moagem, concentração magnética (média e alta intensidade), deslamagem,
flotação, espessamento e filtragem (Benedito 2010).
Segundo Benedito (2010) na planta de reagentes é preparado todos os insumos que serão
utilizados nos circuitos de flotação e espessamento, composta por:


Sistema de preparação e dosagem de floculantes;



Diluição e dosagem de amina;



Preparação e dosagem de solução gelatinizada de amido;



Diluição e dosagem de soda cáustica;

Através das operações unitárias de tratamento são gerados quatro produtos:


SF1 – concentrado da jigagem;



SF4 – concentrado da concentração magnética – intensidade média de campo magnético;



SF3 – concentrado da concentração magnética – intensidade alta de campo magnético;



PF – concentrado da flotação;

A figura 2.14 representa o fluxograma simplificado das operações da instalação de
beneficiamento de Brucutu.
.
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Figura 2.14: Fluxograma Simplificado da Instalação de Beneficiamento mina de Brucutu (Fonte Vale).
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2.6

MÉTODOS DE CONCENTRAÇÃO
A produção de minério de ferro no Brasil restringiu-se a minérios de ferro de altos teores até

os anos setenta, quando o primeiro grande projeto baseado exclusivamente na concentração de
minérios itabiriticos de baixo teor foi colocado em operação pela Samarco na mina de Germano em
Mariana, Minas Gerais (começou em 1977 a mineração, beneficiamento, transporte por mineroduto e
politização). Antes disso, a Vale com operações em Itabira (Cauê o Conceição) já vinha utilizando, de
modo pioneiro, separadores magnéticos de alta intensidade/gradiente (separação magnética de alta
intensidade a úmido (WHIMS) para o beneficiamento de itabiritos junto com hematitas de alto teor
ainda disponíveis naquele complexo de mineração). As demais operações que utilizavam concentração
de minério de ferro naquele momento eram a mina da Fabrica (antiga Ferteco, atualmente unidade da
Vale) em Congonhas no estado de Minas Gerais, e Vale, mina de Piçarrão (já exaurida), em Nova Era,
também em Minas Gerais onde jigues e espirais de Humphrey foram utilizados no beneficiamento de
itabiritos (Benedito 2010).
Na atualidade, todos os produtores de minérios de ferro no mundo empregam métodos
diversos de concentração em resposta à redução dos teores dos minérios nas jazidas assim como para
atender exigências mais rígidas nas especificações dos produtos e na constância de qualidade dos
mesmos. A concentração de minério de ferro, em geral, atende em primeiro lugar às características dos
produtos que são classificados por faixas de tamanho. Assim, métodos específicos são empregados
para a concentração de granulados, sinter feed e pellet feed. Nos granulados busca-se eliminar as
contaminações derivadas de diluições da lavra que incorporam rochas estéreis ao run of mine. Quando
os métodos de concentração são usados para os finos e superfinos, procura-se primordialmente
remover minerais de ganga presentes no próprio minério (Viana 2006).
Os minérios de ferro contendo predominantemente o mineral-minério magnetita são
concentrados com o emprego de concentração magnética de baixa intensidade. Devido à exigência de
teores baixos de impurezas. Estes concentrados magnéticos muitas vezes precisam ser limpos com o
emprego, principalmente de flotação. Para os minérios de ferro não magnetíticos as técnicas de
concentração incluem também a concentração magnética de alta intensidade e de alto gradiente aliada
a flotação na faixa granulométrica correspondente ao pellet feed. Os métodos gravíticos, com ou sem
uso de meio denso, são empregados tanto para minérios magnetíticos quanto hematíticos desde a faixa
equivalente ao granulado até a faixa do sinter feed (Araújo e Viana 2004).
No cenário atual existem restrições tais como diminuição progressiva dos teores de mineraisminérios nas jazidas, exigências rígidas do mercado, necessidade imperativa nas instalações de
beneficiamento de operar com custos de produção ainda mais baixos, levando em consideração essas
restrições relacionadas a impactos ambientais. A resposta a esse intricado cenário é a combinação dos
métodos de concentração de minérios de ferro, a busca de melhorias nas tecnologias existentes, um
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conhecimento mais profundo dos minerais envolvidos no processo e a implementação de sistemas
avançados de controle de processo que permitam reduzir de forma significativa à variabilidade das
principais características de qualidade dos produtos (Araújo e Viana 2004).
As minas do Quadrilátero Ferrífero, em sua maioria, empregam métodos de concentração
magnética, gravítica e flotação tanto de forma isolada como combinação destes métodos para a
produção de sinter feed e pellet feed. As colunas de flotação, inicialmente introduzidas nas instalações
de beneficiamento da região no início da década de 1990 (Flint et al. 1992), são usadas em
combinação com células convencionais, ou de forma isolada, e em pelo menos uma das operações
mostraram a possibilidade de se recuperar lamas que anteriormente eram descartadas como rejeito
(Benedito 2010).
A Tabela 2.7 relaciona os métodos usados, tipo de equipamento, fabricante e adicionando-se
agora as empresas que os usam. Um dos fluxogramas mais elaborados é o da mina de Conceição,
(Vale), onde são combinados jigagem, concentração magnética, flotação convencional e por coluna
(Benedito 2010).
Tabela 2.7: Métodos de Concentração / Minérios de Ferro (Benedito 2010).
Método de
Concentração

Equipamento
Célula mecânica

Flotação
catiônica
reversa

Concentrador
magnético alta
intensidade e
alto gradiente

Concentrador
magnético
média
intensidade

Empresa

Aplicação

Wemco
Outokumpu

Samarco

Wemco

Vale

Célula coluna

CPT,Minnovex,
Baker &
Hughes

MBR, CSN
Vale
Samarco

WHIMS – Jones
matriz

Humboldt

Vale, Ferteco

FWMS - matriz

Eriez-INBRÁZ

Vale

WHC – Jones
matriz

Humboldt

Vale, Ferteco

Separador tambor
terra rara úmida

Eriez-INBRÁZ

MBR, Vale
Ferteco

Sínter feed – minerais de
ganga com alumina e fósforo

Vale

Sínter feed + 1mm

Vale
Ferteco

Sínter feed + 1mm
Sínter feed + 1mm

Célula mecânica

Tipo Remmer

Jigagem

Fabricante

Ar - pulsante

Baker &
Hughes
FL-Smith
BATAC

Rougher, cleaner, scavenger
Scavenger
Rougher ,cleaner, recleaner,
scavenger
Rougher, cleaner, scavenger
Circuito combinado (cleaner)
Concentração de lamas
Concentração sínter feed e
pellet feed (combinado com
flotação)
Pellet feed - teor alumina
maior que sílica na
alimentação
Concentração sínter feed e
pellet feed (combinado com
flotação)

Na tabela 2.8 estão sublinhados e em negrito aqueles aplicados à concentração de minérios de
ferro no Brasil..
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Tabela 2.8: Métodos de Concentração em Relação à Propriedade Diferenciadora ( Benedito 2010)
Propriedades
Óticas (cor, brilho,
fluorescência)

Métodos
Escolha ótica (manual ou automática)

Densidade
Forma
Susceptibilidade magnética
Textura/friabilidade
Reatividade química
Reatividade de superfície

Líquido denso, meio denso, jigues, mesas, espirais, cones, ciclones de
meio denso, DWP, bateias, calhas, calhas estranguladas, classificadores,
hidrosseparadores, concentradores centrífugos etc.
idem métodos baseados na densidade
Concentração magnética
Cominuição seguida de classificação ou hidrosseparação ou peneiramento
Hidrometalurgia
Flotação, agregação ou dispersão seletiva, eletroforese, aglomeração
esférica.

A tabela 2.9 lista exemplos de equipamentos e processos empregados no processamento de
minérios de ferro no mundo.
Tabela 2.9: Processos de Concentração Aplicados a Minérios de Ferro (Benedito 2010).
Processos de
Concentração

Classes/Tipos
Meio Denso (FeSi)
Jigagem

Gravíticos

Eletrostáticos

Brasil, EUA, Austrália.

Remer-WEMCO, Pneumático KHD
Espirais AKAFLEX, CARPCO, MD,
etc, praticamente todas com água de
lavagem.
Classificadores do tipo FLOATEX
Cone Reichert, Mesa concentradora a
ar

Hidrosseparadores

Canadá, Brasil (piloto)

Outros

Brasil (desativado)

Flotação Catiônica
Reversa de Quartzo

Físicoquímicos

Tambor, DWP, LACODERMS

Canadá, Brasil,
Mauritânia, Austrália.

Média Intensidade
Alta Intensidade
e/ou Alto
Gradiente, com
matrizes.
Separador de
Placas

Floculação Seletiva
e Flotação Reversa
Flotação Reversa
de Fosfatos
Flotação direta
Flotação Aniônica
Reversa após
ativação do quartzo

Exemplos de Equipamentos

África do Sul

Concentração em
Espirais

Baixa Intensidade
Magnéticos

Onde (exemplos)

EUA, Suécia, Peru,
Chile, México,
Ucrânia, Rússia,
China.
Brasil

Separadores de tambor
Separador de tamborde terras raras

Brasil, Canadá,
México, Índia,
Austrália, China.

Separador tipo Jones (Carrossel),
Separador tipo Ferrous Wheel,
Separador tipo Slon.

Chile

Placas

Brasil, EUA, Canadá,
Índia, Rússia (em
implantação), Ucrânia
(em implantação),
Chile, Venezuela
(piloto)

Colunas, células mecânicas
convencionais, Células tipo SmartCell, Colunas com aeração externa

EUA

Células mecânicas convencionais

EUA, China

Colunas e células mecânicas
convencionais
Células mecânicas convencionais

EUA

Células mecânicas convencionais

Suécia, México, Irã
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2.6.1 Concentração Gravítica
Os métodos de concentração gravítica são usados para tratar uma variedade de materiais, que
variam desde sulfetos metálicos, como a galena ate o carvão, em alguns casos, com tamanhos de
partículas abaixo de 5 mícrones .
Estes métodos passaram a serem menos importantes na primeira metade do século, devido ao
desenvolvimento de processo de flotação. No entanto, este processo teve avanços significativos nos
últimos anos, pois esse tipo de concentração continua sendo a principal na concentração de minério de
ouro, estanho e ferro, pois seus custos operacionais favorecem a sua utilização e também são menos
poluentes ao meio ambiente.
Em geral, os métodos de separação de gravidade são agrupados em três categorias principais:
Separação por meio denso: Processos em que as partículas são imersas em um meio fluido de
densidade intermediária entre as espécies que se deseja separar. Nesse grupo são incluídos os
separadores em meio denso, além dos separadores Knelson e o hidrosseparador, nos quais a separação
ocorre em um leito fluidizado.
Separação por correntes verticais: Esse grupo é formado por todos os diferentes tipos de
jigues existentes, onde a separação dos estratos é resultado do movimento de pulsação do fluido na
direção da força de campo.
Escoamento em lâmina d’água: É aquele em que a concentração é resultado do movimento
diferencial das partículas em um fluido em escoamento laminar. Desse grupo fazem parte as mesas
concentradoras, as espirais, as calhas e o cone Reichert .
Quanto menor forem as partículas, mais forte são, em relação com a gravidade e as forças
hidráulicas de viscosidade, em que o desempenho de separação por gravidade diminui acentuadamente
nos intervalos de tamanho fino. Para superar estes problemas nos últimos anos, foi desenvolvido
equipamento de concentração de força centrífuga com base, que permitem a separação de partículas
finas ocorre em uma concentração de vários campos.

2.6.2 Concentração Magnética
A concentração magnética na mineração de ferro tem sido utilizada por quase 200 anos,
empregando uma grande variedade de equipamentos. Os concentradores magnéticos aproveitam a
diferença nas propriedades magnéticas dos minerais componentes dos minérios. Todos os materiais
são alterados de algum modo, ao submetê-los a um campo magnético, mas na maioria das substâncias,
o efeito é muito pequeno para ser detectado.
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Os materiais são classificados em dois grandes grupos , de acordo com a atração ou repulsão
ao magneto: paramagnético e diamagnético .Os diamagnéticos se repelem ao longo das linhas de força
magnética, ate o ponto em que a intensidade de campo já é muito ligeira . As substâncias
diamagnéticas não conseguem se concentrar magneticamente. As substancias paramagnética são
atraídas ao longo das linhas de força magnética ate os pontos de maior intensidade de campo.
Os materiais paramagnéticos podem ser concentrados em separadores magnéticos de alta
intensidade. Exemplo de minerais paramagnéticos que são separados em separadores magnéticos
comerciais: ilmenita , rutilo , wolframita , monazita , siderita , pirrotita , cromita , hematita e minérios
de manganês.
É possivel tabelar os tipos de partículas minerais, a princípio sem associação mineral,
poderiam ser recuperadas frente a determinados campos magnéticos produzidos por alguns
equipamentos clássicos como é mostrado na Tabela 2.10 (Benedito 2010).
Tabela 2.10: Partículas minerais recuperadas frente a determinados campos magnéticos (Benedito

2010)
Tipo de
Equip.
Tambor

Fabricante
INBRAS

Campo
magnético
(Gauss)
1.800

Mineral
Magnetita
Magnetita

Tambor

INBRAS

6.000

Hematita martítica com
magnetita reliquar ate 30%
do volume, correspondendo
ate 30% de massa da
população de partículas a
serem concentradas.
Magnetita
Hematita martítica

WHIMS

IMBRÀS
GAUSSTEC

Acima de
9.000

Goethita
Hematita

Entupimentos
Não
Não (se reliquar)
Sim (se preserva)
Não (se respeitando a descrição ao
lado)
Sim (se este tipo de particular for
até 30% da massa da população das
partículas)
Sim (em qualquer população)
Não (se não houver maganetita
reliquiar)
Sim (se houver magnetita reliquar)
Não
Não (se não houver maganetita
reliquiar)
Sim (se houver magnetita reliquar)

Agora, deve-se avaliar o tipo de associação mineral existente, por exemplo, a goethita
associada à hematita martítica com magnetita reliquiar é um caso comum de acontecer com o minério
da mina de Brucutu. Este tipo de partícula pode ser recuperado no WDRE (não em função de goethita
e sim pela magnetita reliquiar). Assim, é possível encontrar goethita no sinter feed do WDRE
(Benedito 2010).
Um concentrador magnético tipo tambor, que usualmente pode operar com campos
magnéticos que variam de baixo (~800gauss) a médio (~6000gauss) tem a função, para minérios de
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ferro tipicamente hematíticos (caso do Quadrilátero Ferrífero), de atuar como etapa de desbaste. Em
geral, qualquer outro mineral (ou partícula mineral) que possuir magnetita associada (outro mineral de
susceptibilidade magnética elevada, frente aos campos magnéticos apresentados) será recuperada por
estes equipamentos (Benedito 2010).
A propriedade diferenciadora susceptibilidade magnética das partículas minerais pode ser mais
bem traduzida para a prática operacional através do emprego do conceito de massa magnética,
apresentando-se como o mais adequado na previsão da recuperação em massa e identificação de
problemas operacionais (Benedito 2010).
Segundo Queiroz (2008), pode ser distinguido três grandes grupos de partículas em termos de
“massa magnética” e seleção de equipamentos de concentração magnética.
O primeiro grupo é caraterizado por apresentar partículas com massa magnética elevada,
maior que 30% em volume da população onde são usados equipamentos de intensidade baixa de
campo. Grupo definido essencialmente pela presença de magnetita pouco alterada.
Segundo Queiroz (2008), as formas de associação das partículas minerais em pequenas
proporções (em torno de 10%) em volume de magnetita podem influenciar significativamente os
índices de recuperação em massa consequentemente também os índices de recuperação metálica serão
afetados, resultado que é atribuído especificamente à ocorrência de relictos de magnetita na massa
total das partículas fator determinante na seleção de equipamentos para as operações industriais.
O segundo grupo definido por Queiroz (2008), que contem entre 5% e 30% de volume de
massa magnética, é ilustrado na prática pela instalação de beneficiamento de Brucutu onde é
necessária a separação de intensidade média de campo utilizando os concentradores de tambor para
recuperação da martita e outras associações de magnetitas/hematitas. O terceiro grupo é caracterizado
por partículas com massa magnética baixa, menor que 5% do volume da população de partículas, e o
material deste grupo podem ser diretamente alimentados em equipamentos com alta intensidade de
campo (Benedito 2010).

Relação entre as Propriedades Mineralógicas e a Seleção de Equipamentos de
Concentração Magnética
Segundo Queiroz (2008), em equipamentos do tipo WHIMS o arraste hidrodinâmico torna-se
mais acentuado quando as partículas e/ou cristais a serem concentrados apresentam porosidade
elevada e granulação tipicamente inferior a 70μm, para GAP de 3,8mm e 45μm para GAP de 2,5mm.
Além disso, minérios tipicamente especularíticos tendem a apresentar quartzo com inclusões de
hematita. Este tipo de associação faz com que o quartzo venha a ser recuperado para o caso de
concentração magnética de alta intensidade de campo (Benedito 2010).
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Na prática industrial observa-se o arraste de partículas de baixa susceptibilidade magnética,
para o produto magnético em função de associações minerais com a magnetita e “engaiolamento”.
Tem-se uma quantidade significativa de hematita no produto magnético de média intensidade em
função da associação de partículas minerais com magnetita e de arraste mecânico (Benedito 2010).
A presença de quartzo para o produto magnético ocorre mais frequentemente, na concentração
de intensidade média de campo, para partículas de tamanho entre 0,71 e 0,15mm. Na concentração de
alta intensidade de campo, observa-se que o arraste está presente, mas a concentração de quartzo
guarda uma correlação direta com a quantidade de quartzo presente na alimentação dos equipamentos
(Benedito 2010).
Santos (2009) afirma também que o mineral martita, apesar de ser o produto da alteração da
magnetita pelo processo de martitização, não apresenta magnetismo residual (salvo nas situações em
que a magnetita relictual está presente), comportando-se como a hematita.

2.6.3 Flotação de Minérios de Ferro Anfibolíticos
Muitos estudos têm sido feitos com o objetivo de avaliar o desempenho na flotação de
minérios de ferro anfibolíticos. Por exemplo, Silva (1995) realizou estudos de flotação com amostras
de itabiritos anfibolíticos provenientes da região de Timbopeba/MG. Os reagentes utilizados foram
amido (depressor) e amina (coletor). A polpa apresentou concentração inicial de sólidos de 60% em
massa e pH 10. Esses estudos tiveram como objetivo avaliar a possibilidade de flotação do anfibólio.
As análises em microssonda eletrônica e difratometria de raios-X nestes estudos identificaram a
variedade cummingtonita nas amostras. O anfibólio apresentou massa inferior a 1 % e mostrou-se
preservado em quantidades menores e frequentemente incluso em quartzo. A Tabela 2.11 mostra a
análise química do anfibólio encontrado (Benedito 2010).
Tabela 2.11: Análise Química do Anfibólio. Silva (1995).

Teores
Anfibolito

Cummingtonita
(Furo de Sonda)

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MnO MgO

CaO

Na2O

K2O

51,34

0,03

0,11

35,49

0,11

11,28

0,25

0,03

......

53,30

0,01

0,07

31,67

0,26

13,50

.......

0,03

.......

Uma avaliação visual de lupa estereoscópica indicou grande contaminação de quartzo no
concentrado nos primeiros ensaios. Os resultados indicaram alto teor de sílica no concentrado. Mesmo
otimizando as condições dos ensaios, o teor desejado de sílica de 0,8% não foi alcançado. A presença
da cummingtonita pode ser uma das razões para a obtenção do resultado não satisfatório nos testes.
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Mesmo apresentando-se em pequena quantidade o anfibólio parece prejudicar a flotação, interferindo
na ação do coletor e/ou do depressor (Benedito 2010).
Santos et al. (2009) realizaram um trabalho com testes de caracterização mineralógica,
flotação e concentração magnética de amostras de minério de ferro provenientes da região norte. Os
resultados revelaram a presença de vários minerais do grupo dos anfibólios. Os ensaios de flotação
realizados conforme teste padrão para minério de ferro não foram capazes de produzir teor de sílica
adequado ao concentrado, utilizando-se tentativas de super-dosagem do coletor e também de atrição
prévia à deslamagem. Com base em estudo anterior, com minério de ferro portador de minerais de
carbonato, foram realizados testes de flotação com o uso de ácido oxálico observando uma melhoria
significativa nos resultados em termos de teores de ferro e sílica no concentrado (Benedito 2010).
Atribui-se tal fato à eventual formação de compostos de cálcio e magnésio com o ácido
oxálico reduzindo a ação nociva dos anfibólios. “Embora os teores de ferro e sílica (Santos et al.
2009), alcançados com o uso de ácido oxálico na flotação, ainda não sejam adequados para o mercado,
os testes indicaram que existe grande potencial para otimização dos resultados, cujo teor de sílica no
concentrado teve uma redução de aproximadamente 55% em relação ao teste sem ácido oxálico,
devido à formação de compostos deste ácido com os íons disponibilizados pelos anfibólios e a ação de
remoção de eventuais lamas de óxidos de ferro da superfície das partículas de quartzo permitindo a
melhor ação do coletor” (Benedito 2010).

2.6.4 Caracterização Tecnológica
No estudo, para cada amostra foi associado um teste padrão para avaliar o comportamento de
cada litologia no processo de concentração. Esses testes visaram simular o processo industrial,
fornecendo assim as respostas necessárias para um melhor controle operacional e subsídios para um
melhor monitoramento na formação das pilhas que alimentam a instalação de beneficiamento. Todas
as amostras, britadas a 8,0mm, são classificadas nas frações -8,0+ 1,0mm, -1,0 + 0,21mm, -0,21+
0,075mm, -0,075 + 0,045mm e -0,045mm. A caracterização das amostras envolveu o conjunto de
testes descritos a seguir: (Benedito 2010).

Concentração gravítica em bateia a fim de simular a jigagem, de modo a separar
toda a goethita, as hematitas e o quartzo presente na amostra.
A bateia é um equipamento que realiza movimentos conjugados para frente e para trás com
deslocamento lateral. Caracteriza-se por uma meia-cana alongada, de pequena profundidade e dotada
de distribuidor de água em suas laterais e na parte superior (cabeceira) que é fechada, sendo que a
parte inferior da meia-cana é aberta, no final (Benedito 2010).
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As partículas de densidade mais elevada normalmente ficam na parte superior da bateia
(constituem o concentrado), enquanto que as de menor densidade deslocam seguindo o curso de água
saindo para o rejeito (parte final da bateia).

Concentração magnética estagiada
Adotando-se abertura de matriz de 2,5 mm e campos magnéticos de 2.400 e 6.000 Gauss, de
forma a simular a aplicação industrial dos estágios de média intensidade de campo magnético
(separador tipo tambor – 6.000 Gauss) e alta intensidade de campo magnético (WHIMS – 9.000
Gauss), objetivando separar as magnetitas/hematitas martíticas/minerais de ferro com associações de
magnetita relictual e hematitas, respectivamente. A recuperação mássica poderá ser maximizada
industrialmente com o aumento da intensidade de campo magnético, sem grandes impactos na
qualidade do concentrado (Benedito 2010).
O teste foi realizado em concentrador magnético L-4 (INBRÁS), que possui campo magnético
de alto gradiente, composto por dois polos magnéticos de indução elétrica. Entre os pólos, é instalado
um cánister que abriga a matriz de separação de minerais ferrosos que é composta de aço inoxidável
magnetizável. Sobre o cánister é instalado o funil de alimentação do sistema, através do qual todo o
material é canalizado para a matriz de separação. Todos os componentes são removíveis para facilitar
a limpeza do conjunto, e a troca da matriz (Benedito 2010).
O procedimento de teste consiste em ligar o separador, efetuar a regulagem da voltagem e da
amperagem para se alcançar a intensidade de campo desejada para o teste e aguardar 20 minutos para
estabilizar. A massa necessária ao teste deve ser dividida em alíquotas e a alimentação é gradativa nas
paredes do funil com água de aspersão controlada, de maneira que as partículas não-magnéticas
desçam, por gravidade, carreadas pelo fluxo de água passando pela matriz e coletadas num recipiente.
As partículas magnéticas (concentrado) são coletadas em outro recipiente após a retirada do campo
magnético. A operação é realizada por batelada até que toda a massa seja processada (Benedito 2010).

Deslamagem em pH entre 9,0 e 10,0, conforme prática industrial
A deslamagem é a operação necessária para remoção das partículas com granulometria <
10µm (lama), prejudicial à flotação. O objetivo é obter um produto (afundado) com no máximo 4%
passante em 10µm, medido através de granulômetro a laser (Benedito 2010).
No presente estudo a amostra a ser deslamada foi colocada num recipiente, dotado de agitação,
onde a porcentagem de sólidos é ajustada. Sob agitação, o pH da polpa é ajustado com soda cáustica
(NAOH). Após 5 minutos de agitação e 15 de sedimentação, transfere-se o sobrenadante (polpa com
partículas -10µm - lama) para outro recipiente. Esta operação é realizada em dois estágios (Benedito
2010).
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Flotação em escala de bancada
Foi realizada utilizando como depressor amido de milho tipo “gritz" numa dosagem inicial de
600g/t em relação à alimentação e como coletor a amina EDA-C numa dosagem inicial de 250g/t,
conforme parâmetros industriais usados no processo de beneficiamento de Brucutu na época da
realização deste trabalho, em relação ao teor de SiO2. A dosagem de coletor varia de acordo com o
teor de SiO2 da alimentação. O pH de flotação é 10,5 e o percentual de sólidos 50% (Benedito 2010).
Após deslamagem, a amostra a ser flotada é transferida para a cuba de flotação, e é adicionada
água até o nível de referência. Coloca-se a polpa em agitação, adiciona-se o depressor (amido) e o
coletor (amina) nas dosagens predefinidas. Normalmente, os tempos de condicionamento são de 3
minutos com o depressor e 1 minuto com o coletor; se necessário, faz-se o ajuste de pH (Benedito
2010).
Ao final do condicionamento, injeta-se ar para promover a coleta do material a ser flotado até
a exaustão. Terminada a coleta, procede-se a filtragem e secagem dos produtos e envio destes para
análise química. A figura 2.15 apresenta o fluxograma ilustrando o processo de caracterização
tecnológica das amostras (Benedito 2010).

Figura 2.15 - Fluxograma ilustrando o processo de caracterização tecnológica das amostras (Fonte Vale)
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2.7

ESTATÍSTICA MULTIVARIADA
Neste item são apresentados os conceitos sobre a modelagem de regressão linear múltipla, que

se referem a uma situação em que a reta ajustada não descreve bem, o comportamento de uma variável
dependente Y em função de somente uma variável independente, preditora X. Acrescentar ao modelo
de regressão linear simples, outras variáveis independentes que influenciam ou que se correlacionam
com a variável dependente, ou variável resposta, pode explicar melhor sua variação ou
comportamento. Ou seja, com a utilização da regressão múltipla se pretende melhorar o modelo
desenvolvido para explicar o comportamento das variáveis aleatórias, seu impacto e sua contribuição
separada para o efeito geral da variável resposta.
A revisão bibliográfica para este item esta baseada nos aspectos teóricos e de desenvolvimento
matemático apresentado por Gauss Moutinho Cordeiro no livro “Modelos Lineares Generalizados e
Extensões”. Trata-se de um trabalho fundamental, em função da qualidade da abordagem teórica e da
correlação direta com a aplicação e de onde poderá se retirar maior informação em relação a
modelagem linear generalizado e sua aplicação.

2.7.1 Modelos Lineares Generalizados (MLG)
Durante muitos anos, os modelos normais lineares foram utilizados na tentativa de descrever a
maioria dos fenômenos aleatórios. Mesmo quando o fenômeno sob estudo não apresentava uma
resposta para a qual fosse razoável a suposição de normalidade, algum tipo de transformação era
sugerida a fim de alcançar a normalidade procurada.
Com o desenvolvimento computacional ocorrido na década de 1970, alguns modelos que
exigiam a utilização de processos iterativos para a estimativa dos parâmetros começaram a ser mais
aplicados, como por exemplo, o modelo normal não linear. Todavia, a proposta mais interessante e
podemos dizer inovadora no assunto foi apresentada por Nelder e Wedderburn (1972), que
propuseram os modelos lineares generalizados (MLG).
A ideia básica consiste em abrir o leque de opções para a distribuição da variável resposta,
permitindo que a mesma pertença à família exponencial de distribuições, bem como dar maior
flexibilidade para a relação funcional entre a média da variável resposta e o preditor linear η. Desde
então muitas extensões dos MLG foram propostas para séries temporais, análise de dados de
sobrevivência, modelos de espaço de estado e outros modelos multivariados descritas, por exemplo,
em Fahrmeir e Tutz (2001), Nelder e Pawitan (2006).
Assim, o MLG trata-se de uma flexível generalização da regressão de mínimos quadrados
ordinária que relaciona a distribuição aleatória da variável dependente no experimento (a função de
distribuição) com a parte sistemática (não aleatória) (ou preditor linear) através de uma função
chamada função de ligação. Logo, permite que a variável resposta, pertença a uma maior gama
exponencial de distribuições.
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Portanto, a distribuição de probabilidades associada à variável-resposta aleatória Y, já não se
restringe à Normal, podendo ser qualquer distribuição numa classe designada família exponencial de
distribuições, que engloba as distribuições, Normal, Poisson, Bernoulli, Binomial e Gama, por
exemplo.

Componentes do MLG
Os componentes presentes no modelo linear generalizado são os seguintes:
Componente aleatória: A variável-resposta Y que se deseja modelar, trata-se de uma variável
aleatória a partir da qual se recolhem n observações independentes e sua distribuição de probabilidades
pertencem à família exponencial de distribuições.
Componente sistemática: Consiste na combinação linear de variáveis preditoras. Havendo p
variáveis preditoras e n observações:
b0+b1x1(i)+b2x2(i)+b3x3(i)+...+bpxp(i) , ∀i ∈ {1, ...,n} .

(2.1)

Função de ligação: uma função diferenciável e monótona g(µ) que associa as componentes
aleatória e sistemática. As Ligações canônicas atendem ao teorema da fatorização da estatística. A
vantagem na utilização de ligações canônicas é que as mesmas garantem a concavidade do logaritmo
da função de verossimilhança, L(β), obtendo-se muitos resultados assintóticos mais facilmente. Além
do que, a concavidade de L(β) garante a unicidade da estimativa de máxima verossimilhança de β.
Estimativa de parâmetros em MLGs
A estimativa de parâmetros nos MLGs é feita pelo Método da Máxima Verossimilhança. Em
sua estimação, a função verossimilhança para n observações independentes; y1,y2, ..,yn; numa qualquer
distribuição da família exponencial é:

 j 1
n

n

L( , ; y1 , y2 ,...., yn )   f ( yi ;i ,i )  e

y j  j  b ( j )
a ( j )

 c ( y j , j )

(2.2)

i 1

Em que, o parâmetro θ designa-se o parâmetro natural da distribuição, e ϕ é designado o
parâmetro de dispersão. Posteriormente, maximiza-se a verossimilhança fazendo log-verossimilhança
como mostrado abaixo:
n
 y   b( i )

L( ,  ; y1 , y2 ,...., yn )    i i
 c( yi , i )
a(i )
i 1 


(2.3)

Por fim, escolhe-se o vetor β que torna máxima a função de log-verossimilhança L(β).
Através de uma função denominada função desvio, determina-se a qualidade do ajuste do
MLG com base na estimativa da máxima verossimilhança da função.
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D * ( y; ˆ )  D( y; ˆ )  2{L( y; y )  L( ˆ ; y )}

 

     

n
~
~
D( y; ˆ )  2 yi  i  ˆi  b  i  b ˆi
i 1

(2.4)

(função desvio)

~  denotam, respectivamente, as estimativas de máxima
Em que ˆi   i ˆ i  e  i   i 
i
verossimilhança de θi para os modelos.
~

A estatística da razão de verossimilhança é feita de forma particular para cada teste de
hipótese realizado para o modelo (Teste de Wald; Escore; F). Em que apresente um valor pequeno
para a função desvio para um número menor de parâmetros, obtém-se um ajuste tão bom quanto o
ajuste com um modelo saturado.
Técnicas de Diagnóstico: Posteriormente aos testes e ajustes de regressão, é necessário
verificar possíveis afastamentos das suposições da distribuição da variável resposta e ou ausência de
variáveis, especialmente para a componente aleatória e para a parte sistemática do modelo, detectar
observações que destoam do conjunto. Tratam-se dos Métodos. Pontos de alavanca são aqueles que
apresentam uma influência desproporcional ao valor que foi ajustado.
Resíduos e Validação do Modelo: O conceito de resíduos, usado no Modelo Linear para a
validação das hipóteses subjacentes ao Modelo, tem de ser adaptado nos MLGs, onde, divergente do
que acontecia nos Modelos Lineares, não se contempla a existência de erros aleatórios aditivos. Nos
MLGs utilizam-se diversos conceitos de resíduos, sendo os principais resíduos de Pearson e os
resíduos do desvio.
Técnicas gráficas: As técnicas gráficas mais recomendadas para os MLGs são as seguintes:


Gráficos de t Di (resíduo componente do desvio) contra a ordem das observações, contra

os valores ajustados e contra as variáveis explicativas, ou contra o tempo ou alguma ordem
em que há suspeita de correlação entre as observações;


Gráficos de t Di versus ŷi , para detectar indícios de parâmetros de dispersão não

constante, correlação entre as observações e pontos aberrantes;


Gráficos de t Di contra variáveis explicativas para detectar ausência de termos na parte

sistemática.
Existem vários procedimentos para a seleção de modelos de regressão, embora nenhum deles
seja consistente, ou seja, mesmo para amostras grandes selecione com probabilidade um as variáveis
explicativas com coeficiente de regressão não nulo, além de outros métodos que usam computação
intensiva como os métodos de Backward, Akaike e Stepwise.
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2.8

MODELAGEM GEOESTATÍSTICA
A geoestatística utiliza uma abordagem probabilística de modelagem, que engloba um

conjunto de métodos estatísticos para a análise e mapeamento de dados distribuídos no espaço e/ou no
tempo. Ela envolve três etapas:


Análise: objetiva descrever a variabilidade espacial do fenômeno em estudo,

denominada de modelagem do variograma.


Estimativa: objetiva estimar valores de uma variável distribuída no espaço em locais

não amostrados, denominada normalmente de krigagem.


Simulação: objetiva construir um conjunto de realizações equiprováveis ou igualmente

representativas do fenômeno em estudo.
Na geoestatística linear a predição ou processo de estimativa, se realiza utilizando adaptações
das técnicas clássicas de regressão linear para tomar vantagem da continuidade espacial (Isaaks &
Srivastava 1989). Além disso, se define como uma aplicação da teoria de probabilidades à estimativa
estatística de variáveis espaciais. Neste campo se conta com um conjunto de métodos de estimação em
geral denominado Krigagem que tem a qualidade de ser o “melhor” estimador linear. Esta técnica tem
as seguintes caraterísticas:


É utilizada para estimar valores não amostrados de uma ou mais variáveis (quando se
utiliza mais de uma variável se fala de cokrigagem);



Esta

análise

esta

baseada

num

modelo

de

variograma

que

quantifica

a

continuidade/variabilidade espacial da variável a diferentes distâncias e direções;


Esta técnica não é capaz de reproduzir a variabilidade do modelo, portanto ela fornece um
modelo “suavizado” ou alisado.

Devido a esse último ponto, quando é necessário modelar a incerteza de um fenômeno se
prefere utilizar a simulação. Essa técnica consiste em construir realizações que reproduzem a
variabilidade real da variável em estudo (histograma, variograma, distribuição espacial, etc.) e tem as
seguintes caraterísticas:


O principal objeto é reproduzir a variabilidade real (falência da krigagem);



Permite obter distintos cenários;



É útil para fazer análises de risco e para a caracterização da incerteza espacial;

2.8.1 Estimativa por krigagem
O estudo da variabilidade espacial por meio dos variogramas, construídos em várias direções
no depósito, fornece os parâmetros geoestatísticos necessários para a estimativa da variável em estudo
em locais não amostrados por meio da krigagem (Yamamoto 2012).
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A krigagem é a ferramenta de estimativa mais adequada, uma vez que possui caráter não
tendencioso e calcula a melhor estimativa por meio da minimização da variância de krigagem (Souza,
2007). De acordo com Souza (2007) apud Isaaks & Srivastava (1989), a krigagem está associada à
abreviatura BLUE (Best Linear Unbiased Estimation), onde Linear significa que a estimativa é uma
combinação linear das amostras vizinhas; Unbiased se refere ao fato de que a média do erro de
estimativa é zero (não enviesamento) e Best significa que este estimador minimiza a variância do erro
de estimativa.
A krigagem é um termo genérico aplicado a uma variedade de métodos de estimativa que
permite calcular os ponderadores para a realização da estimativa para uma dada configuração (ponto
ou bloco) e depende fundamentalmente da minimização do erro de estimativa, comumente pelo
método dos mínimos quadrados (Yamamoto 2001; Sinclair & Blackwell 2004).
Na estimativa por krigagem é importante a definição do suporte a ser utilizado na estimativa.
Este pode ser pontual ou por bloco, onde o primeiro visa à estimativa da variável de interesse em um
ponto não amostrado e o segundo permite a estimativa do teor representativo de um volume (modelo
de blocos) (Yamamoto 2012).

Krigagem Ordinária
O problema geral a ser resolvido pela técnica de krigagem é fornecer a melhor estimativa de
um ponto ou bloco de teor desconhecido a partir de um conjunto de amostras obtidas na amostragem,
(Sinclair & Blackwell 2004).
A estimativa de um valor Z * x0  é dada pela combinação linear dos pontos amostrais
próximos. Desta forma, o estimador de krigagem pode ser dado por:
n

Z * x0    i  Z ( xi )

(2.5)

i 1

Na Equação 2.5, Z * x0  é a estimativa da variável Z no ponto  x0  a ser estimado,

i

são os

ponderadores e Z ( xi ) são os valores do teor das amostras em cada ponto i.
A questão principal na estimativa do teor no ponto  x0  é a determinação dos ponderadores

i

das amostras vizinhas. Estes devem refletir a maior ou menor proximidade das amostras Z ( xi ) em

relação o ponto a estimar e, ao mesmo tempo, devem ter um efeito desagregador de eventuais
agrupamentos preferenciais (clusters) de amostras, de modo a evitar o enviesamento (tendenciosidade)
causado por estes (Soares 2006). No cálculo adota-se como critérios para uma estimativa coerente o
não-enviesamento e a variância de estimativa mínima.
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O critério de não-enviesamento diz respeito à esperança matemática do estimador Z * x0 
Neste caso, denota-se por  x0  a diferença entre Z * x0  e Z x0  (valor real no ponto). O valor

 x0  é o erro que se comete ao estimar o valor de Z x  em x0  Assim, adotar a condição de nãoenviesamento é assegurar que a esperança matemática do erro  x0  seja nula (Soares 2006). Segundo
Yamamoto (2001), a condição de não-enviesamento para Z * x0  é que a soma dos ponderadores da
krigagem ordinária seja um, ou matematicamente:
n


i 1

i

1

(2.6)

O segundo critério, da variância de estimativa mínima, diz respeito à variância do erro  x0  .
De acordo com Soares (2006) “[...] dois estimadores podem ter a média de  x0  nula, mas a dispersão
em torno da média determina a diferença da qualidade dos estimadores [...]”.
O sistema de equações da krigagem pode ser dado em forma matricial. Assim, tem-se:

K *    M 

(2.7)

Na Equação 2.7, as matrizes [K], [λ] e [M] correspondem, respectivamente, à matriz dos
variogramas entre as amostras, à matriz dos ponderadores e à matriz dos variogramas entre as
amostras e o bloco a estimar (Soares 2006). Os componentes do sistema de krigagem ordinária são
definidos a seguir.

(2.8)

Nos sistemas da Equação 2.8 os termos γ(xi,xj) são os variogramas entre os pontos amostrais
nas posições xi e xj, γ(xi,xo) são os variogramas entre os valores amostrais em xi e o bloco a estimar, λi
são os ponderadores da krigagem ordinária a serem determinados e μ é o parâmetro de Lagrange.
(Sinclair & Backwell 2004).
Um dos objetivos de resolver o sistema de krigagem é encontrar os valores dos ponderadores
para os pontos amostrais (matriz [λ]) para, subsequentemente, obter o valor do ponto a ser estimado
(Soares 2006). Desta forma, invertendo-se a matriz [K] (matriz do variograma entre amostras) e
multiplicando esta pela matriz [M] obtém-se a matriz dos ponderadores através da seguinte relação:

   K 1M 
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Os ponderadores da krigagem estão associados a dois fatores: o fator distância estrutural entre
amostras e o ponto a estimar e o fator de desagregação (declustering) originado pela matriz de
variogramas entre as amostras.
O fator de distância estrutural indica que “[...] quanto mais próximas estiverem as amostras do
ponto a estimar, maior será seu peso no estimador [...]” (Soares 2006). Isso significa que a estimativa
do teor correspondente de um bloco será mais influenciada pelas amostras mais próximas (maior
peso), enquanto que as amostras mais distantes pouco influenciarão na estimativa (menor peso).
O fator de desagregação (declustering) indica que “[...] quanto mais correlacionadas estiverem
as amostras, maior o efeito de agrupamento ou redundância e menor será o seu peso individual na
construção do estimador [...]” (Soares 2006). Desta forma, é importante analisar o agrupamento das
amostras de forma e eliminar o enviesamento causado por este, que pode prejudicar a qualidade da
estimativa.
A subdivisão das matrizes em termos dos fatores que influenciam os ponderadores pode ser
definida da seguinte maneira:

 

K 1

=

M 

*

Desagregação

(2.10)

distancia estrutural

O cálculo da matriz dos ponderadores (pesos) pelo sistema matricial de krigagem permite a
realização da estimativa nos pontos não amostrados, dada pela Equação 2.5. Na forma matemática, o
sistema de krigagem se torna:

   x  x      x
  1
j

j

j

j

i

j

0

 xi 
para i = 1, ... n

(2.11)

Como toda estimativa, há erros associados ao processo, desta forma, a krigagem ordinária
fornece uma medida do erro associado à estimativa. Este é dado pela variância de krigagem,
formulada matematicamente por:
2
 KO
 ii  x0  xi   

(2.12)

Na equação 2.12, σ2KO é a variância de krigagem ordinária, λi são os ponderadores (pesos),
γ(xo-xi) é o semivariograma entre o ponto a estimar e os pontos amostrais, e μ é o parâmetro de
Lagrange. O valor mínimo dessa função é a variância mínima de krigagem, que é um dos objetivos da
krigagem ordinária, ou seja, obter uma estimativa com a mínima variância do erro.
A variância de krigagem é independente dos valores dos pontos de dados usados para obter o
estimador Z*(xo) (Yamamoto, 2001 apud Olea, 1991). Além disso, a variância de krigagem mede
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apenas a configuração espacial dos dados (dada pelo variograma), sendo independente dos valores
locais dos pontos de dados (Yamamoto 2001 apud Journel; Rossi, 1989).
Os valores estimados pontualmente são a base para o cálculo dos teores médios do suporte
(bloco) do modelo geológico. A estimativa do teor médio Z*v(x) de um bloco do modelo geológico
(Figura 24), é obtida pela média dos valores krigados pontuais que compõem o bloco v:

Z v* x  

1 nv *
 Z xi  xi  v
nv i 1

(2.13)

Onde: Z*v(x) é o teor médio do bloco, nv é o número de pontos estimados que estão contidos
em que o bloco v é discretizado e Z*(xi) é o teor estimado no ponto xi no interior do bloco.
O erro de estimativa associado à krigagem de bloco é baseado na subdivisão do bloco de
cubagem em sub-blocos, os quais são avaliados individualmente e compostos para o bloco original
conforme o Teorema da Combinação das Estimativas de Krigagem (Yamamoto, 2001 apud Journel;
Huijbregts, 1978). De acordo com Yamamoto (2001), “[...] este teorema prova que tanto as estimativas
como os ponderadores dos sub-blocos individuais podem ser combinados para dar origem à estimativa
ou ponderadores médios do bloco de cubagem [...]”.
De acordo com Yamamoto (2001), “[...] a krigagem de bloco resulta em uma estimativa mais
representativa do bloco, principalmente em casos em que há grande variabilidade dos teores [...]”.
Além disso, o erro de estimativa provavelmente será menor que o erro associado à krigagem pontual,
de forma que quanto menor o bloco, maior o erro de estimativa e vice-versa. (Yamamoto 2001). Desta
forma, a definição do suporte em que se dará a estimativa (dimensões do bloco) é uma questão
extremamente importante, onde se devem considerar aspectos quanto ao valor da variância de
estimativa, representatividade dos teores dos blocos e questões de retirada dos blocos (planejamento
de mina e lavra).

Pesos Negativos na Krigagem
A resolução do sistema de krigagem pode apresentar problemas quanto aos pesos constituintes
do sistema, que podem ser negativos, resultando em erros na estimativa. Os pesos negativos são uma
peculiaridade de certas geometrias dos dados dos sistemas de krigagem combinadas com um alto grau
de continuidade (incluindo um efeito pepita baixo ou insignificante) no modelo de variograma.
(Sinclair & Backwell 2004).
Os pesos negativos são aceitáveis em estimativas envolvendo alguns tipos de dados, por
exemplo, dados topográficos, onde os pesos negativos permitem ver valores que estão fora do limite
dos dados usados para fazer uma estimativa. No entanto, com dados de análise química (teores), em
alguns casos eles podem produzir erros enormes de estimativa, particularmente quando poucos dados
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são envolvidos. (Sinclair & Backwell 2004). Esses criam problemas que podem ser ilustrados por
vários exemplos simples como se segue:


superestimativa de teores em regiões de baixo teor;



subestimativa de teores em regiões de alto teor;



teores negativos;



estimativa de um bloco de alto teor como sendo de baixo teor levando-o a ser considerado
estéril.

Desta forma, os pesos negativos podem ser um problema sério na resolução do sistema de
krigagem. É claro que os problemas ilustrados podem ser diminuídos se i) os outliers são tratados
separadamente no processo de estimativa, e ii) os pesos negativos são muito pequenos em valor
absoluto. No entanto, mesmo pequenos pesos negativos ou positivos apresentam um sério problema na
estimativa se aplicados aos outliers (Sinclair & Backwell 2004).
Nos casos em que há uma quantidade substancial de dados e uma ausência de outliers, os
pesos negativos normalmente podem ser ignorados, porque, no total, eles representam somente uma
pequena porcentagem do total de pesos e eles são aplicados a teores da mesma magnitude como os
pesos positivos. A situação na qual os pesos negativos se tornam prejudiciais ao processo de
estimativa é quando quantidades relativamente pequenas de dados são usadas para realizar uma
estimativa ou um valor relativamente alto (não necessariamente um outlier) recebe um peso negativo,
sendo que no caso extremo poderia resultar na estimativa de um teor negativo afetando drasticamente
a qualidade da estimativa.
Os pesos negativos são relatados por Sinclair & Blackwell (2004), que citam os trabalhos de
Baafi (1986), que conduziu uma variedade de experimentos de krigagem para investigar os pesos
negativos e entender melhor as situações nas quais eles ocorrem. De acordo com esses autores, os
principais resultados deste estudo foram:


com o aumento do intervalo de confiança, outros parâmetros mantendo-se constantes, o
número de pesos negativos aumenta;



em todos os experimentos, vários anéis de dados próximos ao bloco a ser estimado foram
usados. Em todos os casos, os pesos negativos foram atribuídos somente a pontos
amostrais que são selecionados por outras amostras localizadas mais próximas ao bloco a
ser estimado;



um aumento no número de pesos negativos ocorre com o aumento da continuidade
espacial como demonstrado por experimentos de krigagem nos quais a razão Co/(Co +
C1) é alterada;
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“Uma maneira prática de decidir o número de amostras para usar durante a krigagem para
evitar os pesos negativos de krigagem é usar somente a „primeira camada‟ de amostras”.
(Sinclair & Backwell 2004 apud Baafi et al., 1986).

Vários estudos foram realizados com o objetivo de obter uma forma coerente de resolver o
problema da existência de pesos negativos no sistema de krigagem. Sinclair & Blackwell (2004)
menciona a “Krigagem Positiva” proposta por Barnes & Johnson (1984), na qual uma restrição
adicional é imposta além das restrições normais de krigagem (ou seja, todos os pesos λi são positivos).
Outras soluções menos onerosas incluem:


adotando uma rotina simples para testar pesos obtidos para uma estimativa para um

ponto particular ou bloco de krigagem; se pesos negativos são encontrados, os dados
correspondentes são omitidos e os dados remanescentes são utilizados para a realização de
outra krigagem;


estabelecendo quantidades apropriadas e distribuição espacial de dados (isto é, usar

busca de dados por octante e aceitar um máximo de dois itens de dados por octante), que
diminui o risco de ocorrência de seleção de dados;


removendo outliers de forma que eles não sejam disponíveis para a ponderação.

A existência de pesos negativos podem levar a erros graves na estimativa, entretanto, a análise
e tratamento correto dos dados, principalmente em relação aos outliers e aos agrupamentos
preferenciais de dados, podem diminuir os efeitos causados por esses e obter uma estimativa
consistente, passível de ser corretamente avaliada.

Validação Cruzada
A Validação Cruzada é um procedimento largamente utilizado para as análises da qualidade
dos estimadores utilizados na estimativa e da representatividade do(s) variograma(s). Neste, os dados
são sucessivamente extraídos individualmente a partir de um arranjo de dados e cada um é então
estimado a partir do grupo de dados vizinhos (Sinclair & Backwell 2004 apud Davis, 1987).
Na Validação Cruzada qualquer método de estimativa particular pode ser utilizado, e os
resultados da estimativa dos pontos (amostrais) podem ser comparados com os valores verdadeiros
(conhecidos). Desta forma, um método de estimativa pode ser avaliado em relação a alguma tendência
e um erro médio pode ser determinado (tal com um histograma de erros) (Sinclair & Backwell 2004).
O método, de acordo com Souza (2006), consiste em retirar-se uma amostra Z x0  do
conjunto de dados e estimar-se no local da amostra o valor Z * x0  , ou seja, estimar valor do teor em
um ponto anteriormente conhecido (amostra). A partir da estimativa de vários pontos amostrais,
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obtém-se uma série de pares de pontos dos valores reais Z x0  e estimados ( Z * x0 ) , que são
colocados em um gráfico x-y para a análise estatística (média e variância) da representatividade da
estimativa, principalmente em relação a erros e tendências condicionais (viés) (Sinclair & Backwell
2004).
O gráfico x-y gerado pelos pares de pontos reais e estimados mostra uma nuvem de dispersão
dos valores que indica os desvios e tendências das estimativas a partir da observação da dispersão dos
dados em relação à primeira bissetriz. Desta forma, quando os valores estão muito distante da reta
bissectriz o método de estimativa não honra os dados amostrais e vice-versa, Além disso, pontos
abaixo dessa reta indicam subestimativa e pontos acima, sobrestimativa. Os vários gráficos obtidos
para cada método de estimativa permitem uma comparação entre estas no que tange à coerência e
representatividade dos valores estimados, permitindo a escolha do método mais apropriado. A figura
2.16 mostra um exemplo de um gráfico de dispersão formado a partir da Validação Cruzada.

Figura 2.16-Gráfico de dispersão dos pares de valores estimados e reais obtidos por Validação Cruzada.
Modificado de Sinclair & Blackwell (2004)

Na Validação Cruzada é prática comum conduzir os procedimentos somente a uma escala
(espaçamento) na qual a maioria das estimativas está sendo realizada. Por exemplo, se somente dados
de perfuração estão disponíveis e uma amostra em um furo de sonda é para ser avaliada na Validação
Cruzada, nenhuma outra amostra no mesmo furo é usada nos procedimentos. Entretanto, a aplicação
dessas considerações ignora; i) o fato de que em alguns locais, dados para a estimativa podem estar
muito próximos entre si, mesmo quando a maioria dos dados esteja largamente espaçada (distância
grande entre amostras); ii) na estimativa de blocos, alguns blocos são pouco espaçados ou podem
conter alguns dos dados; e iii) uma comparação dos métodos de estimativa é incompleta exceto se tal
comparação é feita tanto para dados amplamente espaçados quanto para dados pouco espaçados.
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(Sinclair & Blackwell, 2004). Desta forma, é necessário avaliar as condições das amostras ao aplicar
tal procedimento.
O método da Validação Cruzada, apesar de ser útil na análise de estimativas e na comparação
entre diferentes métodos de estimativa, apresenta um conjunto de limitações que, de acordo com
Soares (2006), podem restringir a sua aplicabilidade:


as pequenas áreas de grande variabilidade local produzem elevados desvios entre os
valores estimados e reais. A atenuação desses pode ser obtida com o aumento do “Efeito
Pepita” causando erros em relação às variabilidades globais e locais, uma vez que as
pequenas áreas de grande variabilidade local tendem a sobrestimar o valor do Efeito
Pepita, que eventualmente só é representativo dessas pequenas áreas.



no processo de estimativa da Validação Cruzada três fatores estão de tal modo
relacionados que se torna difícil julgar qual a usa influência nos parâmetros estatísticos
dos desvios: as hipóteses de estacionariedade/homogeneidade espacial, o modelo de
variograma e o próprio processo de estimativa. Desta forma, perante resultados
inadequados, antes de se alterar os parâmetros do variograma é necessário validar a
hipótese de homogeneidade espacial e verificar se os desvios não estão relacionados com
o tipo de estimador utilizado; e a associação daqueles fatores torna essas análises
extremamente difíceis;



se as amostras estão de tal forma dispersas no espaço que os pequenos valores de γ(h) não
intervêm no processo de estimativa, parâmetros tão importantes como o Efeito Pepita não
podem ser testados por essa técnica;

De acordo com as questões abordadas por Soares (2006), é necessário avaliar a aplicabilidade
dessa técnica para se obtiver resultados que são consistentes, que permitam uma comparação correta
entre os vários métodos de estimativa e que mostrem a coerência do modelo de variograma adotado.

Variância de krigagem
Neste método, adota-se como critério para classificação de recursos a função densidade de
probabilidade (fdp) ou histograma da variância de krigagem. A fdp da variância de krigagem é
dividida em classes correspondendo às categorias de recurso de acordo com as mudanças na forma da
fdp (Figura 2.17). Além disso, Souza (2002) apud Diehl & David (1982) e Wellmer (1983) mostra
classificações de recursos baseadas no desvio padrão de krigagem (Tabela 2), que é, estatisticamente,
a raiz quadrada da variância de krigagem.
Como técnica de estimativa, a krigagem ordinária distingue-se pela tentativa de produzir um
conjunto de valores estimados para o qual a variância dos erros destas estimativas possa ser
minimizada. A variância do erro minimizada, pela técnica de multiplicadores de Lagrange, é
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2
usualmente referida como variância de krigagem ordinária (  KO
) e é expressa conforme apresentado na

equação 2.9.
Nesse método, a função de densidade de probabilidade (fdp) ou histograma da variância de
krigagem, calculada para os diversos blocos que compõem o modelo estimado pode ser usada para
categorizar recursos. A fdp da variância de krigagem é visual e arbitrariamente dividida em classes
correspondendo às categorias de recursos quando há mudanças na forma da fdp (Souza 2007).
Desde o início do desenvolvimento da teoria da krigagem, a variância de krigagem tem sido
utilizada para determinação de intervalos de confiança de estimativas. Duas hipóteses sobre a
distribuição do erro de krigagem são geralmente analisadas: i) a que assume uma distribuição
estatística normal e ii) a que assume um modelo lognormal de distribuição (Mwasinga 2001). Na
prática, é raro que os erros de estimativa sejam normalmente distribuídos e mesmo a hipótese de
modelo lognormal é apenas uma aproximação matemática. A figura 2.17 apresenta um exemplo de
uma categorização, citada por Annels (1991), que foi efetuada para um depósito baseada na fdp da
variância de krigagem (Souza 2007).

Figura 2.17-Curva de frequências para variância de krigagem (Annels 1991).

O problema da utilização da variância de krigagem computada para um dado ponto ou bloco
que está sendo estimado está, essencialmente, no fato do resultado obtido ser independente dos valores
dos dados utilizados na estimativa, sendo apenas função da distribuição espacial e configuração dos
dados. A única ligação entre a variância de krigagem e os valores dos dados é por meio do variograma,
que é calculado globalmente ao invés de, localmente, como seria necessário para aferir a precisão de
uma estimativa local. Assim, a variância de krigagem nem sempre fornece um reflexo acurado da
variação local, ou seja, usando o mesmo variograma e os mesmos pontos ao redor de bloco que está
sendo estimado, obter-se-á a mesma variância de krigagem independentemente dos valores dos dados
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(Journel 1986; Isaaks & Srivastava 1989; Olea 1991; Arik 1999; Yamamoto 1989; Heuvelink &
Pebesma 2002).

Variância de interpolação
Este método foi proposto por Yamamoto (1999) como uma possível alternativa em relação à
variância de krigagem. Essa técnica se baseia na média ponderada das diferenças ao quadrado entre os
valores observados e os valores calculados. Esta técnica seria mais representativa que aquela da
krigagem por considerar tanto a distribuição espacial dos dados como a dispersão dos mesmos
(Yamamoto, 1989).
Segundo Yamamoto (1989), a variância de interpolação é a média ponderada das diferenças
quadráticas entre os valores dos dados e o valor estimado, obtido por krigagem ordinária, e expressa
como:



n



S02    u   * u0 
 1

2

(2.14)

Onde  são os pesos obtidos por krigagem ordinária.
Essa expressão, exatamente a mesma proposta por Froidevaux (1993), além de ser dependente
dos valores dos dados, exige que todos os pesos sejam positivos, já que em caso contrário poderia
levar a uma variância de interpolação negativa. Assim, a variância de interpolação, calculada pelo
método da ponderação espacial, seria mais representativa que aquela da krigagem, pois levaria em
conta tanto a distribuição espacial dos dados como a dispersão dos mesmos no entorno do local onde a
estimativa foi feita. Os erros provenientes da confiança local seriam então usados para atribuir
categorias de classificação de acordo com o grau de certeza para um dado nível de confiança (Souza
2007).

2.8.2 Simulação Geoestatística.
Já que os métodos de estimativa geoestatísticos não tem a capacidade de reproduzir a
variabilidade do fenômeno em estudo por fornecer modelos suavizados, quando é necessário modelar
a incerteza se prefere utilizar os métodos de simulação geoestatística, pois ela consiste em construir
“realizações” que reproduzem a variabilidade real das variáveis em estudo (histograma, variografia,
distribuição espacial etc.)
Uma variável regionalizada z x  é interpretada como uma realização de certa Função
aleatória FA x . caracterizada por uma Função de Distribuição de Probabilidade (fdp) e
admitindo-se certo grau de estacionariedade, por uma função de correlação (função de covariâncias ou
semivariâncias).
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A idéia básica atrás da simulação geoestatística consiste em obter novas realizações
“artificiais”  S x  da FA x  de maneira tal que estas refletem as mesmas propriedades estatísticas
das FA x  . Mas, como em geral não conhecemos com precisão as propriedades estatísticas de x 
e quanto mais o que podemos fazer é inferi-las através de só uma realização ou amostra da FA, então o
que se faz é tentar obter realizações simuladas  S x  equivalentes estatisticamente, à amostra que se
tem da FA.
Equivalência estatística em sentido estrito, quer dizer que todas as realizações simuladas

 S x  têm as mesmas distribuições de probabilidade da FA x  , mas, na maioria dos casos tem-se
que conformar que elas tenham ao menos os mesmos momentos de 1a e 2a ordem que inferimos a
partir de uma amostra de x  .
Torna-se desejável em muitas aplicações ficar somente com aquelas realizações  S x  em
que os valores simulados nos locais xM onde se têm uma amostra, coincidem com os valores reais ou
experimentais  M xi  xi  1,..., n. A estas realizações  S x  da FA se conhece como
"simulações condicionais" (SC)  SC x  do fenômeno regionalizado x  .

Objetivos da Simulação
Simulações condicionais são úteis qualitativamente para obter imagens realísticas da
variabilidade espacial. Quantitativamente, simulação condicional é uma ferramenta que se pode
utilizar para avaliar o impacto de incertezas espaciais nos resultados de processos complexos tais
como modelagem numérica de um sistema dinâmico ou otimização econômica do desenvolvimento de
um recurso natural (Chiles & Delfiner; 1999).
Nas estimativas espaciais de um fenômeno regionalizado que se pode descrever mediante uma
FA x  onde não se dispõe de um conhecimento exato da realidade "in situ" e a informação
disponível em muitos casos está usualmente muito fragmentada e se limita fundamentalmente ao
conhecimento de uns poucos pontos amostrais, as estimações obtidas a partir destas informações
incluindo o emprego de estimadores de Krigagem são atenuadas e imprecisas para os cálculos das
dispersões que se requer em certas aplicações.
Como estimar a realidade “in situ” corretamente, procurando representar estas variáveis ou
dispersões espaciais, o mais realisticamente possível?
Uma idéia simples é simular esta realidade com base em um modelo, já que a realidade e a
simulação são variáveis diferentes de um mesmo fenômeno.
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Consideremos o seguinte exemplo. Têm-se medições reais do fenômeno, quer dizer, uma
realização  M xi , i  1,..., n da função x  em certos pontos xi da região a estudar. O enfoque
geostatístico consiste em interpretar a distribuição espacial da VR  M x  como uma realização
particular da FA x  . Esta FA é caracterizada por sua fdp ou por seus dois primeiros momentos, os
quais são estimados a partir de dados experimentais.
Este modelo é então adequado para o problema prático da determinação das medidas da
dispersão dos valores observados  M x  já que as variâncias da dispersão de x  podem ser
expressas como uma função do momento de 2a ordem somente (covariância ou variograma).
Uma simulação então consiste em obter outra realização  S x  desta FA x  . As duas
realizações, a real e a simulada diferem uma da outra em determinadas localizações, mas ambas
pertencem à mesma FA x  , ou seja, tem a mesma função de distribuição de probabilidade e os
mesmos momentos de 1a e 2a ordem, por isso dizem que são estatisticamente equivalentes. O
fenômeno simulado tem a vantagem de ser conhecido em todos os pontos e não somente em os pontos
experimentais

M xi , i  1,..., n.

Com frequência, o fenômeno simulado se chama "modelo

numérico" do fenômeno real.
A geração de um ou mais modelos numéricos equivalentes normalmente não são os objetivos
por si só da simulação. Frequentemente este modelo numérico é utilizado posteriormente para se
avaliar o impacto de incertezas envolvidas em processos complexos como o planejamento e ou a lavra
de uma mina mineral.

Condicionamento
Existe um número infinito de realizações que cumprem com a condição de que seus valores
simulados coincidem com os valores experimentais, ou seja:

SC xi   M xi , i  1,..., n

(2.15)

Onde  M xi  é o valor amostrai da FA x  no ponto xi .
Esta condição confere certa robustez à simulação condicionada Z SC x  com respeito às
características dos dados reais  M xi , i  1,..., n os quais não são modelados explicitamente na FA

x  . Se por exemplo, um número suficiente de dados mostra uma tendência local, então a SC que
está baseada inclusive em um modelo estacionário refletirá a tendência local na mesma zona.
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A SC pode ser aperfeiçoada incluindo toda uma sorte de informação qualitativa disponível do
fenômeno real. Como por exemplo, no caso de um depósito mineral se pode acrescentar a geometria
das falhas principais, etc.

Simulação Gaussiana Sequencial
Simulação gaussiana sequencial (SSG) é um tipo de simulação sequencial sobre os nós de uma
malha (ou grid) no qual cada um deles está condicionado aos restantes simulados anteriormente. O
procedimento foi descrito por Deustch & Journel (1992). Todo o processo deste tipo de simulação é
desenvolvido em ambiente gaussiano e admite a hipótese de multi-gaussianidade (formalismo
multigaussiano) para a variável que se pretende simular (Soares, 2006).
A simulação gaussiana sequencial de valores de uma variável Z em N nós xi de uma malha
(não necessariamente regular) condicional ao conjunto de dados

zx ,   1,...., nprocede

da

seguinte maneira:


Construir o histograma (distribuição de probabilidade) da variável de estudo.



Realizar uma anamorfose gaussiana para transformar os dados z x  em y x  para

que sigam a lei normal bivariada. Se a binormalidade não é aceita, outro procedimento para se
estabelecer as funções acumuladas deve ser considerado, como por exemplo, através de
indicadores.


Fazer a análise estrutural dos dados y x  a fim de se determinar a função

covariância C h  ou variograma   h  .


Definir o caminho aleatório da realização.



Realizar a simulação sequencial gaussiana dos dados transformados.



Em cada nó xi , determinar através de krigagem simples e usando C h  ou   h  ,





os parâmetros (média e variância) da função acumulada gaussiana F xi ; y n  , As n
informações condicionantes serão os n dados transformados y x  e os valores yxi 
simulados nos nós visitados anteriormente.






Amostrar ou retirar sobre F xi ; y n  , o valor simulado yxi  e adicioná-lo ao

conjunto de dados.


Ir para o próximo nó e repetir os dois passos anteriores.



Repetir o processo até que todos os nós tenham sido visitados.

75

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.



Realizar

a

transformação

inversa

sobre

os

valores

normais

simulados

yxi , i  1,...., N  para transformá-los em valores simulados da variável original.


A reprodução do modelo de covariância C h  não requer que os sucessivos modelos

de função acumulada sejam gaussianos; eles podem ser de qualquer tipo desde que suas
médias e variâncias sejam determinadas por krigagem simples (Journel, 1994 e Goovaerts,
1997).


Também se pode tentar realizar uma simulação sequencial para variáveis não normais

(simulação sequencial direta) usando-se a krigagem simples, mas não se teria controle sobre a
forma do histograma dos dados simulados (Deutsch, 2002).

Utilização
Geralmente sobre uma dada amostragem são feitas várias simulações. Dado que as simulações
são equiprováveis (tem a mesma probabilidade de acontecer entre elas) o estudo é geralmente feito em
conjunto de simulações em detrimento das individuais calculando-se a média e variância para cada nó
da malha. Na prática, a média de um conjunto de simulações aproxima-se de uma estimativa por
krigagem (assumindo que os parâmetros usados são os mesmos) sendo tanto mais próxima quanto
mais realizações forem feitas. A variância, por outro lado, indica quais as localizações na malha na
qual existiu maior ou menor dispersão nos valores simulados.

2.9

MODELOS APLICADOS À PREVISIBILIDADE DA FRAGMENTAÇÃO E DA
CLASSIFICAÇÃO POR PENEIRAMENTO
A revisão bibliográfica para este item esta baseada nos aspectos teóricos e de desenvolvimento

matemático apresentado por Ronald Peter King no livro “Modeling & Simulation of Mineral
Processing Systems”. Trata-se de um trabalho fundamental, em função da qualidade da abordagem
teórica e da correlação direta com a aplicação para o modelamento e simulação de plantas de
processamento mineral.

2.9.1 Britadores Giratórios e de Mandíbulas: Curva Fragmentatriz
Britadores giratórios e de mandíbulas são equipamentos de fragmentação utilizados nas
britagens primárias. Eles se caracterizam por apresentarem aberturas de admissão (gape) largas e as de
descarga, estreitas, próprias para o manuseio de grandes capacidades. A capacidade desses
equipamentos é caracterizada pelo seu porte. O tamanho do gape limita o tamanho máximo do
material que pode ser alimentado nos britadores (King 2001).
Os britadores primários são projetados de forma que o tamanho máximo da alimentação não
supere 80% do gape. Os britadores de mandíbulas são operados permitindo uma relação de redução
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que varia entre 4:1 e 9:1. Nos britadores giratórios as relações de redução variam entre 3:1 a 10:1
(King 2001).
A principal variável de operação dos britadores giratórios e de mandíbulas é a especificação da
abertura na posição aberta (APA ou OSS - Open size set). Ela reflete ao fato de que uma quantidade
considerável de material passa pela OSS que determina as características dos produtos britados. A
abertura de um britador giratório pode ser ajustada e alguns equipamentos apresentam esse ajuste
automático. Entretanto, para os britadores de mandíbulas esses ajustes não são convencionais exceto
para operações realizadas para compensar o desgaste da mandíbula. As aberturas na posição aberta e
fechada e o gape são identificados na figura 2.18 e 2.19 respectivamente (King 2001).
Num britador, o throw é definido como a distância relativa ao movimento da mandíbula da
posição aberta e fechada. A capacidade dos britadores é uma função do tamanho e da abertura na
posição aberta, OSS (King 2001).

Throw  OSS  CSS

Figura 2.18 –Britador Giratório.
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Figura 2.19 – Britador de mandíbulas

Características da distribuição granulométrica dos britadores giratórios e de
mandíbulas
Os britadores normalmente recebem a alimentação que contém uma pequena fração de
material que é menor que o OSS do britador. Dessa forma, a maior parte do material é britado. A
distribuição dos produtos da fragmentação frequentemente pode ser representada por uma distribuição
do tipo Rosin-Rammler, onde os parâmetros da distribuição podem variar de acordo com o tipo de
material britado (King 2001).
A distribuição granulométrica do produto britado é caracterizada por sua relação com o OSS,
(ri), e pelo do E o tipo do produto (PT) que é especificado em termos da fração do produto que é menor
que a OSS. Esse parâmetro esta relacionado com a natureza do material como apresentado na Tabela
2.12.

ri 

Di
OSS

(2.17)

Tabela 2.12: Características do tipo do produto (King 2001).

Work Index
5 -10
10-13
>13

Características do material
Macío
Macío esponjoso
Mediano
Mediano esponjoso
Brita dura
Duro e tenaz
Duro lamelar
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Tipo de produto PT
90
95
90
85
90
82
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Dois parâmetros podem ser derivados de PT conforme as expressões: (King 2001).


1 
K u  ln(
)
 1  PT 

0 , 67


1 
K L  ln(
)
 1  Pb 

1,18

(2.18)

(2.19)

Sendo:


r 1,5 
Pb  1  exp  (
) 
 KU 

(2.20)

a distribuição do produto de fragmentação é: (King 2001).


r 1,5 
P( D)  1  exp  (
) 
 KU 

para r > 0,5

(2.21)



r
P( D)  1  exp  ( ) 0,85 
 KL


para r ≤ 0,5

(2.22)

Essa equação pode levar a resultados inconsistentes uma vez que ela não leva em consideração
a distribuição das partículas na alimentação e deve ser aplicada somente quando o OSS do britador é
menor que o d50 da alimentação (King 2001).
O modelo descrito é baseado em dados de um único fabricante e dessa forma deve ser
específico para um dado equipamento. Um modelo alternativo foi apresentado para descrever a
distribuição do produto de britagem como uma distribuição logarítmica normalizada:

 r 
P( D)  

 1,25 

0.843

(2.23)

2.9.2 Britadores: modelos para a britagem
Tipos de Britadores
Historicamente, podemos afirmar que a fragmentação de rochas é uma atividade que vem
sendo desenvolvida pelo homem desde as épocas mais remotas. A conformação de rochas e a
fabricação de cimento possivelmente foram as primeiras atividades da engenharia.
Os primeiros britadores que se assemelhavam com os da atualidade foram os chamados
“stamp mills” e as máquinas para trabalho pesado para moagem de milho na fabricação de farinha.
Na atualidade, os principais equipamentos de britagem são:
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Britadores de Mandíbulas;



Britadores Giratórios;



Britadores Cônicos.

De grande interesse tem sido demonstrado também para os britadores giratórios de alta
pressão (HPR) que constitui uma variação das antigas máquinas utilizadas nos antigos moinhos de
milho.

Variáveis importantes
Considerando um britador de mandíbulas, as principais variáveis de interesse para a
modelagem são: (King 2001).


Qual a maior partícula que o britador pode receber?



Qual a maior partícula que o britador pode reduzir?



Qual a maior partícula que o britador pode receber na posição fechada?

Essas questões estão relacionada principalmente com:


Dimensões do britador;



Abertura da mandíbula na posição aberta (OSS/APA);



Abertura da mandíbula na posição fechada (CSS/APF);



Curso da mandíbula.

Britadores Giratórios


A mesma lista anterior acrescida da distância entre o rolo e o manto;



Tipos diferentes de desenhos do cone em função da redução pra grosso, médios e

finos.
Se a alimentação do britador é feita mantendo-se o britador engasgado, as duas dimensões
podem variar consideravelmente.

Britadores tipo Hydroset


Alguns britadores têm o ajuste automático realizado por pressão de óleo.

Objetivos associados ao projeto de britadores


Máxima redução de tamanho (circuitos de moagem);



Redução de “top size” necessário pra manuseio e transporte em correias
transportadoras;
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Redução do top size minimizando a quebra das partículas;



Controle do top size com a minimização da produção de finos.

Estrutura dos Modelos para Britadores
O modelo básico consiste de duas funções em uma relação energia – redução de tamanho:
(i)

A função classificação, C, que define a probabilidade que uma partícula de um
determinado tamanho apresenta para ser quebrada;

(ii)

A função distribuição dos fragmentos ou função quebra B, que descreve as
características da distribuição dos fragmentos resultantes da quebra de partículas de
um determinado minério;

(iii)

Uma relação consumo especifico de energia/redução de tamanho, característica do
minério.

O Modelo da Britagem
Se pensarmos que um britador funciona como um processo de quebra estagiado, podemos
modelá-lo em termos de um processo cujo balanço pode ser modelado para condições de regime do
tipo “steady state”, conforme apresentado na figura 2.20 (King 2001).

x
Função Classificação, C

f

BCx

p

Cx
Função Quebra, B

Figura 2.20 – Representação esquemática de um processo de britagem (King 2001).

A representação esquemática do modelo de britagem apresentado na figura acima pode ser
descrita pelas seguintes equações que representam o balanço de massas do sistema: (King 2001).

x  f  BCx

(2.24)

x  p  Cx

(2.25)

onde:


x é um vetor que representa a quantidade de material em cada fração de tamanho na
câmara do britador;
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f é o vetor de distribuição de tamanhos da alimentação;



p é o associado à distribuição de tamanhos do produto



C é a função classificação representada por uma matriz diagonal que descreve a proporção
de partículas em cada intervalo de tamanho que entra na câmara de britagem;



B é a função de distribuição dos fragmentos da quebra. É uma matriz diagonal inferior que
fornece a distribuição de cada fração de tamanho após a quebra.

Rearranjando e combinando as equações (1) e (2), resulta na equação final do modelo, abaixo:

p  ( I  C )( I  BC ) 1 f

(2.26)

onde, I é a matriz identidade.

O Modelo para a Classificação na Britagem
A função classificação ou seleção de partículas para a quebra na câmara do britador é
primeiramente dependente do tamanho da partícula com a probabilidade de seleção para a quebra
aumentando ate a unidade no caso das partículas maiores que o tamanho de descarga do britador na
posição aberta (OSS).
Whiten (1974) descreveu essa função seleção na forma abaixo.

C ( x)  0,0.........................................x  k1 


C ( x)  1,0  [ ( x  k 2 ) ] k3 ..............k  x  k 
1
2


(k1  k 2 )


C ( x)  1,0..........................................x  k 2 

(2.27)

Onde K1, K2 e K3 são parâmetros de modelo determinado por técnicas não lineares de ajuste
dos parâmetros que são relacionadas às condições de operação através de regressão linear múltipla.

Figura 2.21 – Representação esquemática da função classificação (King 2001).
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Determinação dos Parâmetros da Função Classificação:
K1 = A1*CSS ±A3*
K2= B1*CSS + B2*q + B3*T(tph)+ B4
K3 = é uma constante que geralmente assume valor igual a 2,3.
Segundo Lynch (1977), A1 assume valor de 0,67 e A3 de 1,956. B1 assume o valor de 1,121, e
B2 assume o valor equivalente a 58,67. E a fração da alimentação que se acha acima de 25,4 mm. B3 é
equivalente a 25,4 e a função T(tph) que é função da capacidade alimentada. B4e tem um valor
equivalente a 1,8.

O Modelo da Quebra
O modelo da quebra desenvolvido por Whiten é baseado em quatro parâmetros cuja
interpretação não é simples. A equação do modelo de quebra é apresentada abaixo.
B(x / y) = (1 – exp-(x/y)u)/(1-exp(-1) )

(2.28)

A função quebra representando a distribuição dos fragmentos resultantes de um processo de
quebra assume a forma apresentada esquematicamente na figura 2.22.

Figura 2.22 – Representação esquemática da função quebra Bij (King 2001).

2.9.3 Modelos baseados na capacidade da peneira
Os modelos matemáticos para o peneiramento industrial descrevem a habilidade da peneira de
processar a uma dada taxa de alimentação (t/h). Assume-se que a capacidade da peneira é diretamente
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proporcional a sua área de superfície e dessa forma a capacidade básica é especificada em toneladas da
alimentação por hora por metro quadrado de peneira (tph/m2). Essa capacidade é representa da por Iu.
A capacidade básica de qualquer peneira é determinada sobre operações padrão, utilizando um
material padrão, pré-especificado. Caso ocorram mudanças nas características da alimentação ou nas
condições operacionais do peneiramento, a capacidade nominal da peneira muda. Ela vai aumentar
para condições menos árduas e vai diminuir para condições mais exigentes. Essas modificações são
determinadas por fatores de capacidade que ajustam as condições de operação padrão para aquelas que
a usina está operando (King 2001).

tph  I u K1K 2 ...K n

i

tph  I u  K i

ou seja,

(2.29)

Onde os parâmetros Ki„s são os fatores utilizados para corrigir desvios das condições de
operação normal.
A capacidade básica das peneiras varia primeiramente em função do tamanho da abertura das
peneiras sendo que para aberturas maiores é possível manusear maiores tonelagens da alimentação. A
relação típica é fornecida abaixo.

I u  0,783h  37

para h≥25 mm

(2.30)

I u  20,0h 0,33  1,28 para h<25 mm

(2.31)

Onde Iu é fornecido em tph/m2 e h é a abertura da peneira dada em mm. Esses fatores de
capacidade são fornecidos por fabricantes de peneira e são utilizados somente para obter um
equipamento padrão.

Fator para área aberta K1
A condição padrão para área aberta é 50% e a área aberta é proporcional a esse valor. Para
materiais de densidade inferior a 800 kg/m³ a área aberta padrão é 60 e a equação deve ser ajustada
para esse valor (King 2001).

K1 

% Area.aberta
50

(2.32)

Fator metade do tamanho da abertura K2
Alimentações que contêm uma grande proporção do material inferior a abertura da peneira
operar numa condição melhor. A condição de operação padrão é aquela em que a alimentação
apresenta 40% do material com tamanho inferior ao da abertura da peneira.

K 2  2P F (0,5h)  0,2
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Na equação P F (0,5h) é a fração de material na alimentação da peneira com tamanho inferior
ao da abertura da peneira.

Fator de oversize K3
A peneira pode manusear altas capacidades da alimentação que apresentam proporção da sua
distribuição nas classes de tamanho maiores do que a abertura da peneira. Isso se deve ao fato de que o
oversize passa diretamente sobre o deck da peneira. O valor padrão para K3 é a unidade quando a
proporção de oversize é igual a 25% aumentando rapidamente quando essa proporção aumenta
conforme a equação.

K3  0,914 exp[exp( 4.22P F (h)  3,50)]

(2.34)

Na equação (2.29), P F (h) é a fração do material na alimentação com tamanho maior que a
abertura da peneira h. Ele se relaciona com a função de distribuição relativa da seguinte forma:

P F  1  P F (h)

(2.35)

Fator densidade aparente K4
Materiais que apresentam densidade mais elevada são transportados com maior facilidade pela
superfície de peneiramento. O fator K4 é considerado para valores de densidade aparente superiores a
1600 kg/m3.

K4 

a
1600

(2.36)

Fator posição do deck K5
Peneiras que se acham localizadas nos decks inferiores recebem alimentação dos “decks”
superiores e operam com capacidades inferiores a dos “decks” superiores que recebem a alimentação
fresca. A capacidade diminui com a posição do “deck” que é corrigida pelo fator K5.

K5  1,1  0,1S

(2.37)

S é a posição do “deck” da peneira assumindo 1 para o primeiro “deck”, 2 para o segundo e
assim por diante.

Fator ângulo da peneira K6
O ângulo de inclinação padrão para peneiras é de 15º. Ângulos menores que o padrão aumenta
a área projetada da peneira possibilitando o processamento de maiores tonelagens.

K 6  1,0  0,01(  15)
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Fator umidade do material K7
O peneiramento dos finos pode ser melhorado através de peneiramento a úmido (com
espargidores de água). O fator K7 atua no sentido de corrigir a área de peneiramento em relação ao
peneiramento a úmido.

K 7  1,0  2,4 x10 4 (25  h) 2,5

para h ≤ 1,0
(2.39)

K 7  1,0

para h > 1,0

Fator forma da abertura da peneira K8
A peneira padrão considera a forma da abertura quadrada. Outros formatos têm influência na
capacidade de peneiramento.
Tabela 2.13: Forma da abertura da peneira (King 2001).

Forma da abertura da Peneira
Redonda
Quadrada
Retangular 2x1
Retangular 3x1
Retangular 4x1

K8
0,80
1,00
1,15
1,20
1,25

Fator Forma das Partículas K9
Partículas de formas lamelares ou alongadas apresentam maiores dificuldades no
peneiramento do que partículas isométricas. Se na alimentação observa-se a presença de
aproximadamente 15% de partículas alongadas K9 assume o valor de 0,9. Maiores proporções de
partículas alongadas devem ser analisadas com cuidado.

Fator associado com a umidade superficial do material K10
Tabela 2.13: Fator de capacidade para umidade (King 2001).

Fator de capacidade para umidade
Úmido, contendo lamas no estado plástico.
Granulado (umidade >15% da pilha de homogeneização)
Material britado, seco.
Material seco naturalmente ou artificialmente

K10
0,75
0,85
1,00
1,25

Eficiência de transmissão da peneira
A condição ideal do peneiramento é que todo o material da alimentação com granulometria
inferior a abertura da peneira se dirija para o “undersize” da peneira. Na prática, entretanto, nem todo
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o material com granulometria inferior a abertura da peneira se dirige para o “undersize”. Essa relação,
então, define a eficiência de peneiramento que é calculada primeiramente pela capacidade de material
que alimenta a peneira, dividido pela capacidade, calculada pelas equações anteriores. Se WF
representa a alimentação da peneira, a relação de transmissão é dada por: (King 2001).

RR 

WF
I u  K i xA p

(2.40)

i

A eficiência de transmissão é dada por:

e  0,95  0,25( RR  0,8)  0,05( RR  0,8) 2 para RR≥0,8
e  0,95  1,67(0,8  RR) 2 para RR<0,8
A massa que passa para o undersize é:

W u  eP F (h)W F

(2.41)

Cada classe de tamanho menor que a abertura da peneira está sujeita ao mesmo fator de
eficiência e de forma que a distribuição de partículas para o ”underflow” é calculada de forma
discretizada como:

ep iF W F
piF
p  F

eP (h)W F P F (h)
u
i

para d pi  h e  0 para d pi  h

(2.42)

onde p iu é a fração em massa de “underflow” classificada o tamanho i e p iF a mesma fração
de tamanho contida na alimentação.
A massa em toneladas que vai para o “overflow” pode ser obtida pela seguinte expressão:

W O  (1  P F (h)W F  (1  e) P F (h)W F ou, W O  W F (1  eP F (h))

(2.43)

E a distribuição de tamanhos para o produto, overflow, é:

piO 

(1  e) piF
(1  eP F (h))

para

d pi  h
(2.44)

piO 

F
i
F

p
1  eP (h)

para

d pi  h

Esses simples modelos de capacidade permitem o cálculo da área total de peneiramento
requerida para uma determinada tarefa. As relações comprimento e largura devem ser determinadas
através de considerações de profundidade do leito de partículas na peneira. Uma aproximação
considera a restrição da profundidade do leito nas proximidades da descarga da peneira. A espessura
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do leito é determinada pelo fluxo total sobre a superfície da peneira, a largura da peneira, e a
velocidade que do minério é transportado sobre a superfície de peneiramento (King 2001).

tb 

WO
bu b

(2.45)

onde:
tb é a espessura do leito ,
WO é a fluxo de minério na descarga e
b é a largura da peneira,
u é a velocidade do minério sobre a superfície de peneiramento e,
ρb é a densidade aparente do material.
A velocidade de transporte do material sobre a peneira apresenta dependência direta do ângulo
de inclinação, da amplitude e do mecanismo de vibração da peneira.
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3. CAPÍTULO 3
METODOLOGIA

Neste Capítulo será apresentada a metodologia da caracterização geometalúrgica e modelagem
geoestatística da mina de Brucutu – Quadrilátero Ferrífero MG, iniciando-se com a construção, revisão
e validação das bases de dados a serem utilizadas.

3.1

CARACTERIZAÇÃO GEOMETALÚRGICA
O conhecimento da química e granulometria dos minérios nem sempre é suficiente para prever

o comportamento destes nos processos de recuperação metalúrgica. Minérios que possuem a mesma
química e granulometria, porém com diferentes composições mineralógicas podem apresentar
comportamentos diferenciados em uma ou mais etapas do processamento. A eficiência em várias
operações de processamento depende da composição mineralógica do minério a ser processado. Por
exemplo, hematita especular e ou lamelar no minério pode levar à menor recuperação de ferro, devido
à dificuldade na depressão dos mesmos, ocasionada pela forma das partículas.
Portanto, o conhecimento da composição mineralógica pode ser de suma importância para
obter uma boa caracterização geometalúrgica.
Uma alternativa de se obter a composição mineralógica é através da quantificação pontual a
partir de amostras coletadas para diferentes litologias e em diferentes setores da mina, o que é inviável
por questões econômicas e de tempo para se chegar a os resultados. Além disso, para efeito de
planejamento a composição mineralógica deveria estar associada a blocos e não simplesmente a um
suporte pontual ou amostra.
A partir do conhecimento das composições mineralógicas de uma série de amostras (medida
diretamente no laboratório ou estimadas via cálculo estequiométrico) realizaram-se com auxilio da
geoestatística as estimativas das composições mineralógicas médias de cada bloco da mina.
Estas informações incorporadas ao modelo de blocos juntamente com as informações
químicas e granulométricas fornecem uma melhor ideia da distribuição espacial dos diferentes tipos de
minério e com isso uma boa previsão do comportamento destes nos processo de recuperação
metalúrgica, as quais permitem que tanto o planejamento quanto a sequência de lavra e recuperação
metalúrgica melhorem substancialmente.
A metodologia empregada para se atingir à caracterização foi a seguinte:


Definição das variáveis geometalúrgicas;
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Análise e validação das bases de dados disponíveis;



Cálculo da composição mineralógica (quantificação mineralógica pontual, cálculo
normativo);



Definição dos domínios;



Análise estatística da base de dados;



Análise variográfica das variáveis mineralógicas;



Estimativa geoestatística das variáveis mineralógicas nos blocos;



Análise e discussão dos resultados.

Na figura 3.1, é representada, de forma esquemática, a sequência de etapas que permitirão
atingir aos objetivos do presente estudo incorporando assim as informações de caracterização
mineralógica e tecnológica e de sua localização em função dos domínios.

Figura 3.1 - Sequência da metodologia proposta (Fonte: SGS Group 2010)
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3.1.1

Definição das variáveis geometalúrgicas

Para a caracterização geometalúrgica será necessário dados de composição mineralógica de
amostras, dados de composição química e granulométrica e dados tecnológicos associados aos
processos de recuperação metalúrgica. Os dados de composição mineralógica servirão de base para as
estimativas da composição mineralógica dos blocos.
No presente estudo, a quantidade de dados de composição mineralógica medidos no
laboratório é pequena e seria insuficiente para as estimativas através da geoestatística. Valores
adicionais de composição mineralógica serão obtidos via cálculo estequiométrico. Para este cálculo
será necessárias informações de análises químicas e granulométricas dos furos de sonda e amostras de
frente de lavra.
Dados tecnológicos dos processos será obtidos a partir de testes de bancada em escala piloto
de moagem, concentração magnética, deslamagem e flotação aos quais serão submetidas amostras das
litologias presentes na mina de Brucutu.
Para o estudo foram utilizadas duas bases de dados.
A primeira base de dados, em formato de planilhas eletrônicas é constituída por um conjunto
de informações provenientes das diferentes campanhas de sondagens realizadas durante os últimos 10
anos e com aproximadamente 118.000 metros acumulados, contendo as seguintes informações:
descrição de furos, coordenadas x,y,z, litologias e resultado das análises geoquímicas por faixas
granulométricas de todos os minérios presentes. Nesta primeira base de dados os testemunhos foram
regularizados de 10 em 10 metros totalizando-se 3.084 amostras e 288.000 análises químicas.
A segunda base de dados, também em formato de planilhas eletrônicas, contém informações
de 64 amostras de litologia aleatoriamente colhidas, onde se considera que a amostragem seja a mais
representativa, de modo a obter a maior variabilidade litológica e, principalmente, levando-se em
conta a proporção das suas ocorrências no depósito mineral. Essas 64 amostras foram submetidas a
análises granulométricas, análises químicas, difratrometria de raios X (DXR), análises ao microscópio
óptico e micro analisador EDS e também por testes em escala piloto de moagem, concentração
magnética, deslamagem e flotação.

3.1.2

Cálculo da Composição Mineralógica

Análise Mineralógica por Tipologia de Minério
Amostragem
Para a determinação da composição mineralógica por tipologia via quantificação pontual no
laboratório foram amostradas e classificadas 64 amostras, distribuídas amplamente na jazida e com
objetivo de representar a diversidade tipológica da mina, respeitando a proporção de ocorrência de
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cada uma delas. A figura 3.2 apresenta as tipologias presentes na mina de Brucutu, caracterizadas com
base na composição mineralógica e visual.

Figura 3.2 - Características visuais das diferentes tipologias presentes na mina de Brucutu: Itabirito compacto
(IC), Itabirito friável (IF), Hematita friável (HF), Itabirito goethítico (IGO), Hematita goethítica (HGO), Itabirito
anfibolítico (IAF), Hematita anfibolítica (HAF), Hematita aluminosa (HAL), Itabirito manganesífero (IMN),
Canga (CG) (Fonte Vale)
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A figura 3.3 mostra a localização das amostras retiradas em afloramentos e frentes expostas na
mina de Brucutu à figura 3.3a podemos observar a localização e a separação dos dois domínios em
superfície e na figura 3.3b os pontos amostrados sobre as curvas de nível.

Domínio 2

Domínio1

Topografia 2010

N
130
176 189
006
092
076
170
035
184 171
188
022
111 162
154
008
011
108
109 027
074
045
158
023
038
042
029
019

166

085

026

178
091
005

047

119
177
120

132

001
118

IF – Itabirito friável
– Itabirito friável rico
Figura 3.3 -IFR
Mapa
de localização das 64 amostras coletadas para as análises mineralógicas e teste de bancada a)
na superfície, b) sobre as curvas de nível (Fonte: Vale)
IG – Itabirito goethítico
IA – Itabirito aluminoso

Topografia 2010
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A tabela 3.1 relaciona cada amostra com a sua respectiva litologia.
Tabela 3.1- Relação das amostras coletadas para a caracterização tecnológica

Litologias

Amostras

N°

Itabirito friável (IF)

19

AFBR3400, AFBR3401, AFBR3402, AFBR3403, AFBR3404, AFBR3405,
AFBR3406, AFBR3407, AFBR3408, AFBR3409, AFBR1003, AFBR1017,
AFBR1024,
AFBR1025,
AFBR1026,
AFBR1028,
AFBR1007,
AFBR1010,AFBR1013

Hematita goethitica (HGO)

9

AFBR3411, AFBR3412, AFBR3416, AFBR1018, AFBR1020, AFBR1021,
AFBR3417, AFBR1005, AFBR1009

Hematita anfibolítica (HAF)

8

AFBR3422, AFBR3423, AFBR3424, AFBR1004, AFBR1006, AFBR1016,
AFBR1023, AFBR1011

Itabirito anfibolítico (IAF)

3

AFBR3425, AFBR3426, AFBR3427

Itabirito aluminoso (IAL)

2

AFBR3428, AFBR3431

Hematita aluminosa (HAL)

3

AFBR1029, AFBR1030, AFBR1032,

Itabirito manganesífero (IMN)

2

AFBR3433, AFBR2308

Canga (CG)

7

AFBR1022 AFBR1027, AFBR1029, AFBR1014, AFBR1015,AFBR3418,
AFBR3419,

Itabirito compacto (IC)

5

AFBR1002, AFBR1012, AFBR1008, AFBR3420, AFBR3421,

Itabirito goethítico (IGO)

6

AFBR1019, AFBR1001, AFBR3413, AFBR3414, AFBR3415, AFBR3410,

Quantificação mineralógica por tipologia
Na caracterização tecnológica das matérias primas minerais presentes na mina de Brucutu, a
análise mineralógica constitui-se num recurso essencial na identificação dos constituintes e
determinação de suas propriedades. As técnicas de quantificação pontual permitem a determinação da
composição mineral e do grau de liberação do mineral-minério.
A utilização das técnicas de contagem mineralógica pontual por tipologia pressupõe certo
recurso laboratorial e alguma experiência no assunto, sendo que as mais sofisticadas normalmente são
mais dispendiosas, tanto no tempo quanto economicamente e exigem operação por um especialista,
Em compensação, o uso dessa técnica permitirá classificar e caracterizar melhor a reserva mineral,
assim como melhorar o planejamento das atividades de lavra, bem como a otimização dos processos.
Recentemente, foram disponibilizadas diferentes técnicas analíticas como: microscopia óptica,
microscopia eletrônica de varredura e difractometria de raios X, as quais cada vez são mais elaboradas,
pois isso é necessário para suportar trabalhos de pesquisa e investigação na área de ciência dos
materiais. O fundamento de cada uma das técnicas baseia-se em uma ou mais propriedades dos
materiais e deve ser escolhida em função do tipo de material em estudo e do interesse específico da
investigação.
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De modo geral, as técnicas analíticas são complementares e podem ser utilizadas para
identificar desde os aspectos de superfície como formas de cristais até feições em nível atômico ou
estrutural. Para entender as respostas de cada método de quantificação mineralógica pontual, é
fundamental entender o objeto em análise. Os diferentes espécimes minerais são determinados pelo
arranjo dos átomos (cátions e ânions), que compõem a sua estrutura interna, e pela composição
química expressa por fórmula estrutural.
As técnicas analíticas utilizadas para a caracterização mineralógica das 64 amostras estudadas
foram: microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e difractometria de raios X.

Microscopia óptica por luz refletida (MO)
A microscopia óptica é uma técnica convencional e bastante utilizada na indústria mineral. O
fundamento desta técnica é o comportamento dos minerais à luz quando transmitida ou refletida, e a
observação é feita com ampliações. A identificação dos minerais depende da preparação adequada da
amostra, sendo usualmente utilizados dois tipos de preparação: i) lâminas delgadas: a amostra é
preparada e colada numa lâmina de vidro, desbastada até uma espessura de 30µm para que os minerais
apresentem suas características diagnósticas através da luz transmitida. Utilizada para análise de
minerais translúcidos ou transparentes à luz como silicatos, carbonatos e outros; ii) seções polidas: a
amostra é embutida em resina e, após sucessivas etapas de polimentos com abrasivos de diferentes
granulações, resulta numa superfície plano-polida sobre a qual a luz irá incidir e ser refletida para a
ocular. O diagnóstico é dado pela característica da luz refletida como intensidade, cor etc. É aplicada a
minerais não translúcidos ou opacos à luz (metálicos, em geral).
A confecção de lâminas delgadas polidas tem sido muito utilizada porque permite a
observação de todos os tipos de minerais numa mesma preparação, além de facilitar análises
posteriores complementares, por exemplo, a microscopia eletrônica. Em ambos os tipos de análise, luz
transmitida ou refletida, os minerais são identificados através das propriedades quando submetidos à
luz natural ou polarizada.
O objetivo desta técnica de análise foi conhecer as características mineralógicas, o tamanho
dos cristais do quartzo, o percentual de partículas do tipo monocristalinas e policristalinas e o grau de
liberação das mesmas. Foram utilizados microscópios Leica modelos DM LAN e DM LP, e Nikon
modelo Eclipse ME600. Para cada amostra, foram feitas lâminas delgadas polidas de grãos em
diversas frações obtidas por peneiramento a úmido, a partir das amostras originais. Para a confecção
das seções polidas, utilizou-se o sistema de preparação semiautomático Tegra Force-3 da Struers.

Difratometria de Raios-X (DRX)
Com esta técnica buscou-se complementar as informações de identificação e proporção das
fases mineralógicas constituintes obtidas na microscopia ótica. Para a realização das análises
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difractométricas, as amostras foram pulverizadas (<90% 270mesh), prensadas e analisadas no
difractômetro de raios-X – MiniFlex da Rigaku.
Após análise em procedimento padrão, as amostras foram submetidas a ataque químico com
HCl para identificação das fases traços. As fases mineralógicas foram identificadas e interpretadas
pelo software Jade com o banco de dados do International Centre Diffraction Data (ICDD).
As 64 amostras que foram submetidas às metodologias de quantificação pontuais previamente
descritas pertencem a diferentes tipologias sendo que se respeita sua proporção na mina. A figura 3.4
mostra o percentil litológico do qual está composta à base de dados às quais, como foi mencionado,
serão utilizadas também para a caracterização tecnológica, ou seja, para os testes de bancada. Na
figura 3.4 se pode observar que a litologia Itabirito Friável foi a mais amostrada por ser a que
apresenta maior proporção na mina Brucutu.

Figura 3.4 - Percentil litológico do qual está composta a base de dados

Cálculo estequiométrico o cálculo normativo
Existe uma íntima relação entre a composição mineralógica e química de uma rocha
sedimentar. O conhecimento desta relação facilita a interpretação genética com base na composição
química de rochas. O cálculo normativo é o método mais conhecido e divulgado para caracterização
química de rochas ígneas com base nos teores de elementos principais.
O cálculo normativo foi desenvolvido por Cross, Iddings, Pirsson e Washington (Johannsen
2004), como um método de classificação geoquímica de rochas ígneas, sendo conhecido na atualidade
como a Norma CIPW. O cálculo normativo não vem sendo mais utilizado para classificação
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geoquímica, mas, para análises petrogenéticas com base na geoquímica dos elementos principais é
utilizada. A partir da composição química em rocha total, este método calcula 34 minerais normativos,
fazendo a simulação matemática de cristalização.
Os minerais normativos são aqueles escolhidos entre os minerais mais frequentes em rochas.
Os parâmetros e critérios para a escolha dos minerais normativos podem ser conhecidos através de
leitura suplementar.
A composição química e ordem de cristalização destes minerais foram simplificadas e
idealizadas. Portanto, os minerais normativos calculados não são exatamente iguais aos minerais
constituintes reais da rocha, denominados minerais modais. Segundo Johannsen (2004), o método de
cálculo normativo sofreu algumas alterações e atualmente as versões propostas por Whashington são
as mais utilizadas.
Assim, o cálculo normativo permitirá calcular a composição mineral primária aproximada das
rochas a partir da sua composição química em nosso caso das 3.081 amostras. Para o estudo é
necessário ter a informação química e granulometria da assembleia mineralógica da rocha estudada na
análise geoquímica dos minérios de ferro. É importante mencionar que para o minério de ferro não é
comum que na análise geoquímica seja determinada a variável FeO, mas ela é fundamental para a
realização do calculo normativo.
A partir dos resultados das análises químicas foi feito o cálculo normativo utilizando-se o
programa proposto por Pires (2007), adaptado de Voicu et al. (1997), onde as composições químicas
são transformadas em normas mineralógicas, segundo uma ordem, de acordo com as principais fases
minerais primárias e secundárias presentes nas Formações Ferríferas Bandeadas (FFBs) do
Quadrilátero Ferrífero: magnetita, hematita, goethita, quartzo, caulinita, apatita, talco, wavelita e
gibbsita (Figura 3.5) (Ribeiro 2003).
Na figura 3.5 é mostrada de uma forma simplificada a sequência para se estimar a composição
mineralógica a partir dos resultados das análises químicas
A precisão dos cálculos normativos foi estatisticamente calculada em diferentes trabalhos de
aplicação bem sucedida (Aksamentova et al. 2002; Rosen et al. 1999, 2000 e 2002; Zlobin et al.
2002), onde a partir da comparação com resultados do estudo de alta precisão de composições
minerais modal.
A incerteza geralmente oscila entre 5-10% e atinge 70-90% se o teor de minerais é inferior a
5% em peso. É evidente que este método é uma ferramenta bastante simples, conveniente e útil para a
estimativa aproximada da composição mineral de rochas sedimentares para efeitos litológicos.
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Figura 3.5 - Sequência de cálculo normativo das proporções mineralógicas a partir das análises químicas
quantitativas do minério de ferro (adaptado de Voicu et al. 1997 Pires (2007) in Ribeiro 2003).

Algoritmo para o cálculo normativo
O cálculo normativo para minério de ferro tem a seguinte sequência.
1.

Magnetita: Proporção molecular de FeO em Fe3O4 multiplicado pelo teor de FeO.

2.

Resíduo: Fe (I) = Fe teor total - Fe mag

3.

Apatita: Proporção molecular de CaO em (5CaO + P 2O5 + H2O) multiplicado pelo teor de

CaO.
4.

Resíduo: P2O5(I) e H2O (I). Sim P2O5(I)< 0 então Apatita=0

5.

Talco: Proporção molecular de MgO em (3MgO + 4SiO2 + H2O) multiplicado pelo teor de

MgO.
6.

Resíduo: SiO2 (I) e H2O (II)

7.

Wavelita: Proporção molecular de P2O5 em (P2O5 + Al2O3) multiplicado pelo teor de P2O5.

8.

Resíduo: Al2O3(I)

9.

Caulinita: Proporção molecular de Al2O3 em (2SiO2 + 2H2O + Al2O3) multiplicado pelo teor

de Al2O3 (I)
10. Resíduo: Al2O3(II),

SiO2(II) e H2O (II) . Se SiO2 (II)> 0 então gibbsita=0
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11. Gibbsita:

Proporção molecular de Al2O3 em (3H2O + Al2O3) multiplicado pelo teor de Al2O3

(II).

12. Resíduo: H2O

(III).

13. Goethita: Proporção
14. Resíduo:

Fe (II) = teor de Fe (I)– teor de Fe goethitico

15. Hematita: Proporção
16. Quartzo:

molecular de H2O em (H2O + Fe2O3) multiplicado pelo teor de H2O (III)
molecular de Fe em (Fe2O3) multiplicado pelo teor de Fe (II) grade

Teor de SiO2(II).

Cálculo da assembleia mineralógica
As 3.084 amostras utilizadas para o cálculo normativo correspondem a diferentes tipologias
presentes e a proporção de cada tipologia no conjunto destas amostras corresponde à proporção de seu
correspondente ao longo de toda a mina.
A figura 3.6 mostra a proporção por litologias da base de dados utilizada e a na figura 3.7 é
mostrada a localização espacial das 3.084 amostras a serem utilizada no cálculo estequiométrico. O
cálculo da composição mineralógica foi realizado com auxílio do programa computacional Qb45,
desenvolvido em linguagem de programação Q-Basic, de domínio público (Ribeiro 2003). Com este
programa obteve-se a composição mineralógica global de 3.084 amostras em quatro faixas
granulométricas.
Desse total, efetivamente foram utilizadas 3.081 sendo que 3 amostras foram desconsideradas
por apresentar valores negativos produto do cálculo estequiométrico. Os resultados da composição
mineralógica via cálculo normativo serão apresentados no capítulo 4.

Figura 3. 6–Distribuição por litologia das amostras coletadas para o calculo normativo
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Figura 3.7 - Mapa de localização das 3.084 amostras coletadas para o cálculo estequiométrico e modelagem geometalúrgica
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3.1.3

Domínios Estruturais

Na estimativa de uma variável por métodos geoestatísticos levou-se em conta a variabilidade
espacial da variável a ser estimada através de uma função estrutural que normalmente é a função
variograma. O variograma expressa, matematicamente a maneira como os dados de uma variável
variam no espaço, ou seja, a correlação ou o comportamento espacial que existe entre os valores de
uma variável medida em dois pontos distantes um do outro por um vetor distância "h".
Dentro de um domínio considerado estacionário esta variabilidade é considerada constante, ou
seja, uma variável que esteja dentro de um domínio admitido ser estacionário vai apresentar dentro
daquele domínio um mesmo variograma. No espaço que se pretende fazer um estudo geoestatístico de
uma ou mais variáveis, como por exemplo, num depósito mineral, podem existir diferentes domínios
devido a diferentes causas. Na estimativa de uma variável em um ponto não amostrado a partir de
valores conhecidos da variável em uma vizinhança ao redor do ponto a ser estimado, deveriam ser
usadas somente informações que estejam dentro do mesmo domínio ao qual pertence o ponto a ser
estimado, pois o valor a ser estimado estaria correlacionado ou teria certa dependência espacial com os
valores das amostras em sua vizinhança de estimativa. Dessa forma, espera-se que a estimativa
apresente um erro menor.
É importante, portanto, a definição destes domínios estruturais para a análise variográfica e
posteriormente uma estimativa usando métodos geoestatísticos. Diversos fatores podem levar a
considerar de diferentes domínios. Rendu (1984) relaciona uma série de fatores ou controles
geológicos que deveriam ser levada em conta em um estudo geoestatístico para a definição de
diferentes domínios e ou para a realização de estimativas, tais como: presença de falhas dobramentos,
mudanças do tipo de rocha, diferentes tipos de fácies, densidade e orientação de fraturas, porosidade e
permeabilidade, modelo genético, sucessivas fases de mineralização, presença de diques, zonas
argilosas em rochas porosas, etc.
As formações ferríferas bandadas do Quadrilátero Ferrífero sofreram ao longo de sua evolução
geológica, além de alterações mineralógicas, processos deformacionais produto da ação de altas
pressões, tensões e variação de temperatura que originaram fenômenos como dobramentos, fraturas,
falhas e xistosidade.
A necessidade de se ajustar os parâmetros dos processos de recuperação metalúrgica utilizados
na aglomeração do minério e produção do ferro metálico é uma constante, pois existe uma
variabilidade no comportamento dos minérios pertencentes a uma mesma tipologia. Isto se deve às
variações nas características mineralógicas que incluem o tamanho e arranjo dos cristais que são
dependentes dos processos metalogenéticos envolvidos. Essa variabilidade poderia estar associada ao
fato de que existem setores diferenciados, resultantes da variação dos mecanismos de deformação.
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A figura 3.8 mostra como um bloco pode ser afetado modificando sua disposição espacial, sua
disposição química, granulométrica e mineralógica por ação das altas temperaturas presença de água
etc. As propriedades do corpo podem variar em função da posição do bloco na estrutura, por exemplo,
um bloco assumirá ou terá diferentes caraterísticas se ele estiver na zona da charneira da dobra (Bloco
B) ou no flanco como se observa no Bloco A.

co B
Blo

Dobras 1 e 2

Distorção e rotação
apresentada
pela
apresentadaforma
pela
e orientação do
paralepipedo,
em
do palalelepipedo,
relação
com
o
bloco
oco não deformado
não deformado.

Estado deformado

Bloco A

Bloco B

Estado deformado.

Bloco A

Estado não não
deformado.
Estado
deformado
Figura 3.8 – Blocos afetados pela presença de dobramentos tipo D1

Baseados nos resultados dos trabalhos de mapeamento geológico estrutural da mina de
Brucutu, Endo et al. (2005) caracterizaram o modelo de desenvolvimento do sinclinal Gandarela o
qual é resultante do redobramento do flanco inverso de uma dobra recumbente (D1) de escala regional.
A geometria resultante corresponde a uma dobra reclinada, de caráter similar, com as unidades do
Supergrupo Minas situadas no núcleo da dobra. A superposição do padrão de dobras no flanco normal,
NW, do sinclinal Gandarela é de dobras com assimetria “S” sobre “Z” e no flanco inverso “Z” sobre
“Z”. Na mina Brucutu e arredores as unidades do Supergrupo Minas encontram-se tectonicamente
adelgaçadas, conformando a justaposição da Formação Cauê de ambos os flancos do sinclinal.
As características texturais e granulométricas dos minérios de ferro dos flancos normal e
inverso no sinclinal Gandarela são distintas em face ao padrão de superposição de mecanismos de
cisalhamento antitético no flanco normal e sintético no flanco inverso. Assim, os minérios de ferro do
flanco normal apresentam-se, em geral, volumetricamente, mais grossos e com textura
granolepidoblástica e no flanco inverso, mais fino e com textura lepidogranolástica.
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Define-se, desta forma, dois domínios estruturais da mina Brucutu: os minérios de ferro dos
flancos normal e do flanco inverso. Estruturalmente, o contato entre estes domínios, ou flancos, é
representado por uma superfície denominada superfície axial da dobra. Esta superfície foi fisicamente
determinada pela presença de itabiritos manganesíferos que ocorrem a partir do topo da Formação
Cauê. Com as informações provenientes dos furos de sonda e de mapeamento foi possível, portanto,
modelar a superfície axial da dobra permitindo assim os dois domínios em três dimensões: o primeiro
domínio de “flanco inverso” e o segundo “flanco normal”.
A seguir é descrito o procedimento utilizado para a modelagem destes dois domínios.
A figura 3.9 mostra uma imagem de satélite da área em estudo sobreposta ao mapa topográfico
da região juntamente com a disposição das seções verticais a serem utilizadas na geração dos domínios
estruturais de flanco inverso e normal (Fig. 3.9a), o arcabouço estrutural onde se observa o sinclinal de
Brucutu (Fig. 3.9b) e as 107 seções verticais geradas a partir dos furos de sondagem e espaçadas de 50
metros (Fig 3.9c).

a

c

b

Figura 3.9 – a) Disposição das seções verticais na área de estudo, b) Arcabouço estrutural do sinclinal da mina
de Brucutu e c) Seções geológicas verticais a cada 50 metros (Fonte: Vale)
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Geração da superfície topográfica
A superfície topográfica da região foi gerada a partir da triangulação de pontos com
coordenadas conhecidas. Estes pontos foram obtidos a partir das coordenadas dos furos de sondagem e
de diversos outros a obtidos através de levantamentos topográficos de forma a melhor representar a
área em estudo. Os pontos levantados foram importados para o software Vulcan e após uma
triangularização foi gerada a superfície topográfica da região conforme mostrado na figura 3.10
Curvas de nível de 10 em 10 metros foram geradas para uma melhor interpretação das cotas da
região (Figura 3.11).

Figura 3.10 – Mapa topográfico da região da mina de Brucutu (sem escala).

Figura 3.11 – Vista em corte (sem escala) do mapa e superfície topográfica juntamente com os furos de
sondagem da mina de mina de Brucutu
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Modelagem Tridimensional dos domínios estruturais
A modelagem tridimensional tradicional de um sólido em três dimensões representando um
domínio ou de um corpo mineralizado é gerada através de um programa de computador usando um
processo de triangulação, a partir de seções verticais e /ou horizontais. O principal atributo
considerado para geração dos domínios foi o limite entre os flancos da dobra o qual é caracterizado
pela presença da tipologia itabirito manganesífero IMN, topo do Grupo Itabira.
Uma típica seção vertical (SV047) mostrando os furos de sonda e tipologia é apresentada na
figura 3.12 (a). A partir da tipologia IMN presentes em vários furos de sonda é possível nessa mesma
seção inferir o limite dos flancos da dobra D1 (traço em vermelho) e consequentemente definir os
domínios flanco normal e flanco inverso como mostrado na figura 3.12(b).

SV047

Figura 3.12– Seção geológica vertical SV 047: a) com furos de sonda e tipologia, b) com o limite da dobra D1 e
os domínios flanco normal e inverso.(Fonte: Vale)
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A partir da identificação do limite da dobra em todas as seções foram gerados para estas os
polígonos correspondentes aos domínios, flanco inverso e flanco normal. A figura 3.13 e 3.14
mostram estes polígonos respectivamente para ditos domínios.

Figura 3.13 – Polígonos delimitando no domínio “flanco inverso” em cada seção vertical.

Figura 3.14 - Polígonos delimitando no domínio “flanco normal” em cada seção vertical

Os sólidos dos domínios foram criados pelo método de união de polígonos gerados a partir das
seções verticais, sendo que estes polígonos foram modelados seguindo a malha dos furos de
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sondagem. A direção dos polígonos foi ajustada de modo que fosse ortogonal à direção principal da
mineralização Norte 60° e a superfície topográfica da área em questão foi considerada como limite
superior do flanco inverso na direção altimétrica. As figuras 3.15 e 3.16 mostram respetivamente os
resultados dos modelos dos domínios flanco inverso e flanco normal vistos em planta e em 3D.

Figura 3.15 – Sólido formado por triangulação do domínio flanco inverso

Figura 3.16 - Sólido formado por triangulação do domínio flanco normal

3.1.4

Descrição e análise estatística das variáveis mineralógicas

É importante realizar uma análise estatística preliminar dos dados antes de se realizar a
variografia ou análise estrutural, pois através dela pode-se ter uma primeira idéia do conjunto de dados
de uma forma condensada por meio do cálculo de parâmetros estatísticos tais como média, variância,
valores máximo e mínimo. Isto permite identificar valores anômalos (outliers) que podem estar
associados a dados errôneos ou então que podem afetar cálculos como, por exemplo, o variograma
experimental. Além disso, pode indicar a necessidade de se particionar os dados adotando, por
107

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

exemplo, diferentes domínios, pode ajudar a explicar de uma forma simples a causa de resultados
estranhos.
Uma análise estatística juntamente com mapas de localização de amostras ou dados dá uma
ideia inicial de como os valores se distribuem dentro da área de estudo e pode ajudar posteriormente
na definição de parâmetros para o cálculo de variogramas experimentais como tamanho e número de
passos. Adicionalmente, pode indicar a presença de derivas ou tendências segundo uma dada direção.
No caso de dados bivariados ou multivariados, os coeficientes de correlação entre duas
variáveis permite identificar quais variáveis que apresentam uma maior correlação entre elas. Eles
podem ajudar numa decisão posterior do tipo de estimativa a ser utilizada, por exemplo, se uma
krigagem ou cokrigagem. Portanto, a análise estatística preliminar permite que se familiarize mais
com os dados e oferece uma melhor compreensão do fenômeno em estudo.
A estimativa mineralógica será feita para as sete variáveis mineralógicas globais, ou seja,
hematita, goethita, gibbsita, óxido de manganês, magnetita, quartzo e caulinita, nos respectivos
domínios flanco inverso e normal. É importante salientar que tanto o estudo estatístico como
geoestatístico deveria ser feito também para as variáveis mineralógicas nas diferentes faixas
granulométricas, pelo fato de que dependendo da faixa granulométrica em que o material se encontra,
ele deverá passar por um determinado processo cuja recuperação depende da composição mineralógica
de sua faixa granulométrica. Por exemplo, material na faixa granulométrica de 8mm a 0,25mm deverá
passar pela concentração magnética o que não ocorre com os materiais nas demais faixas .
Os possíveis valores das variáveis a estimar poderão assumir valores que vão de 0 a 100%,
pois a rocha está composta pelas sete variáveis estimadas, conforme Tabela 3.2.
Tabela 3.2 - Descrição da classificação das variáveis a estimar

Categoria

Variável

Percentagem

1
2
3
4
5
6
7

Hematita global,
Goethita global
Gibbsita global
Óxido de manganês global (MnO2)
Magnetita global
Quartzo global
Caulinita global

0% - 90%
1% - 90%
0% - 14%
1% - 09%
0% - 45%
0% - 60%
0% - 30%

A estimativa geoestatística das variáveis mineralógicas foi realizada utilizando a base de dados
resultado do cálculo estequiométrico utilizando o programa Qb45. Esta base consta de 3.084 dados
pertencentes a furos de sonda e amostras de frente de lavra. Desse total, efetivamente foram utilizadas
3.081 sendo que 3 amostras foram desconsideradas por apresentar valores negativos do calculo
estequiométrico. A área abrangida pelos dados tem uma largura máxima aproximada de 700 metros,
108

Arroyo C E O., 2014, Caracterização Geometalúrgica e Modelagem Geoestatística da mina Brucutu

comprimento de 2.700 metros e uma profundidade de 400 (os limites em coordenadas da área em
estudo são mostrados na Tabela 3.3).
Tabela 3.3 - Coordenadas dos limites da área em estudo

Coordenadas
Máximo
Mínimo
Média

Leste
67.300
66.600
66.950

Norte
7.803.900
7.801.200
7.802.550

Cota
1.000
600
800

Nas figuras 3.17 a 3.23 são mostradas a disposição espacial dos dados para cada variável
mineralógica em estudo. A escala de cores presentes nos gráficos permite que se tenha uma idéia da
distribuição espacial de cada variável por faixa de valores.

Figura 3.17 - Mapa base dos dados para a variável hematita global

Figura 3.18 - Mapa base dos dados para a variável goethita global
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Figura 3.19 - Mapa base dos dados para a variável gibbsita global

Figura 3.20 - Mapa base dos dados para a variável MnO2 global

Figura 3.21 - Mapa base dos dados para a variável magnetita global.

110

Arroyo C E O., 2014, Caracterização Geometalúrgica e Modelagem Geoestatística da mina Brucutu

Figura 3.22 - Mapa base dos dados para a variável quartzo global

Figura 3.23 - Mapa base dos dados para a variável caulinita global.

Análises estatísticas das variáveis a se estudar
A seguir são apresentados os resultados das análises estatísticas básicas e dos histogramas das
3.081 amostras para cada variável e por domínio. A tabela 3.4 contém as estatísticas das variáveis
mineralógicas de todas as amostras, ou seja, sem levar em conta os domínios, enquanto as tabelas 3.5 e
3.6 mostram os mesmo parâmetros para os flancos inverso e normal respetivamente.
Da tabela 3.4 pode-se observar que as variáveis que mais contribuem, na composição
mineralógica é hematita com valores médios de 46,98%, goethita com valor igual a 21,99% e quartzo
com valor médio de 25,30%. As outras variáveis contribuem com percentuais pequenos, mas que
podem impactar diretamente a recuperação nos processos metalúrgicos.
Comparando-se as estatísticas das outras duas tabelas pode-se observar que existem grandes
variações em termos de média, principalmente, em relação às variáveis hematita e quartzo global, o
que pode ser um indício da necessidade de se trabalhar com domínios diferentes.
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Tabela 3.4: Análises estatísticas básicas das variáveis mineralógicas totais

Variável
Hematita global,
Goethita global
Gibbsita global
(MnO2) global
Magnetita global
Quartzo global
Caulinita Global

N° de
dados
3.081
3.081
3.081
3.081
3.081
3.081
3.081

Min.
(%)
0,00
0,09
0,98
1,80
0,00
0,00
0,03

Max.
(%)
96,57
86,15
15,03
9,75
47,07
68,19
41,18

Média
(%)
46,98
21,99
0,21
0,28
2,06
25,03
3,30

Desvio.
Padrão.
23,05
19,27
1,03
0,70
4,11
16,78
3,69

Variância
531,19
371,47
1,07
0,49
16,91
281,48
13,60

Coef. De
Variação
0,49
0,88
5,03
2,55
2,00
0,67
1,12

Tabela 3.5: Análises estatísticas básicas das variáveis mineralógicas localizadas no flanco inverso

Variável
Hematita global,
Goethita global
Gibbsita global
(MnO2) global
Magnetita global
Quartzo global
Caulinita Global

N° de
dados
2.641
2.641
2.641
2.641
2.641
2.641
2.641

Min.
(%)
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03

Max.
(%)
96,57
96,15
15,03
9,75
47,07
68,19
41,18

Média
(%)
49,47
21,99
0,24
0,25
1,85
25,69
3,38

Desvio.
Padrão.
22,66
19,72
1,11
0,71
3,75
16,39
3,59

Variância
513,66
388,74
1,23
0,50
14,08
268,71
12,91

Coef. de
Variação
0,49
0,88
5,01
2,55
1,99
0,67
1,12

Tabela 3.6: Análises estatísticas básicas das variáveis mineralógicas no localizadas no flanco normal

Variável
Hematita global,
Goethita global
Gibbsita global
(MnO2) global
Magnetita global
Quartzo global
Caulinita Global

N° de
dados
440
440
440
440
440
440
440

Min.

Max.

Média

0,00
0,09
0,00
0,00
0,10
0,00
0,05

92,47
82,70
3,89
5,34
45,00
67,25
33,62

32,04
22,01
0,02
0,46
3,29
39,04
2,83

Desvio.
Padrão.
19,39
16,36
0,26
0,66
5,67
11,35
4,19

Variância
375,82
267,80
0,07
0,44
32,14
128,90
17,54

Coeficiente.
de Var
0,49
0,88
5,01
2,55
1,99
0,67
1,12

Nas figuras 3.24 a 3.30 são mostradas os histogramas das variáveis mineralógicas globais, sem
considerar os domínios (gráfico da esquerda) e para o domínio flanco inversas (gráfico do meio) e
flanco normal (gráfico da direita). Analisando as formas dos histogramas observa-se que a maioria
parece apresentar um comportamento lognormal com nítida presença de assimetria com exceção das
variáveis quartzo e hematita.
Este tipo de comportamento pode superestimar valores de variogramas experimentais quando
as duas extremidades do vetor "h", uma apresenta um valor muito alto e a outra um valor mais baixo,
havendo, nessa situação, a necessidade de mascarar uma dessas amostras a fim de se obter um
variograma experimental mais representativo.
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Figura 3.24 - Histogramas da variável hematita global de todas as 3.081 amostras e por domínios

Figura 3.25 - Histogramas da variável goethita global de todas as 3.081 amostras e por domínios

Figura 3.26 - Histogramas da variável gibbsita global de todas as 3.081 amostras e por domínios

Figura 3.27 - Histogramas da variável MnO2 global de todas as 3.081 amostras e por domínios
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Figura 3.28 - Histogramas da variável magnetita global de todas as 3.081 amostras e por domínios

Figura 3.29 - Histogramas da variável quartzo global de todas as 3.081 amostras e por domínios

Figura 3.30 - Histogramas da variável caulinita global de todas as 3.081 amostras e por domínios

Comparando-se o histograma de cada variável nos flancos inverso e normal observa-se que
não existem grandes diferenças ente eles para as variáveis mineralógicas MnO2, Gibbsita, Magnetita e
Caulinita. Em relação à variável hematita global, os valores mais altos ocorrem com uma frequência
maior no flanco inverso enquanto que valores mais baixos ocorrem com maior frequência no flanco
normal. Para a variável quartzo nitidamente se observa que valores mais baixos ocorrem com maior
frequência no flanco inverso e que valores na faixa de 30 a 50% ocorrem com maior frequência no
flanco normal.
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Para a variável caulinita global valores que se encontram na faixa de 2.5 a 15% ocorrem com
maior frequência no flanco inverso.
A tabela 3.7 contêm os coeficientes de correlação das variáveis mineralógicas de todas as
amostras, ou seja, sem levar em conta os domínios, enquanto as tabelas 3.8 e 3.9 mostram os
coeficientes de correlação entre as variáveis para os domínios de flanco inverso e normal
respetivamente.
Tabela 3.7: Correlação de Pearson das variáveis mineralógicas globais sem considerar domínios
Caulinita
Caulinita
Goethita
Hematita
Magnetita
Quartzo
MnO2
Gibbsita

1
0,26445
-0,32551
-0,11417
-0,06161
0,21432
0,14393

Goethita
1
-0,64806
-0,07134
-0,32694
0,08878
0,32136

Hematita

Magnetita

1
-0,23374
-0,47399
-0,29609
-0,11412

1
0,18571
-0,05225
-0,06672

Quartzo

1
0,23338
-0,29603

MnO2

Gibbsita

1
-0,06909

1

Tabela 3.8: Correlação entre as variáveis mineralógicas localizadas no domínio de flanco inverso.
Caulinita
Caulinita
Goethita
Hematita
Magnetita
Quartzo
MnO2
Gibbsita

1
0,29145
-0,35285
-0,10714
-0,07248
0,22391
0,15511

Goethita
1
-0,66777
-0,06672
-0,36026
0,09802
0,34062

Hematita

Magnetita

1
-0,21682
-0,42202
-0,30520
-0,15161

1
0,17736
-0,04166
-0,06729

Quartzo

1
0,22620
-0,29442

MnO2

Gibbsita

1
-0,06463

1

Tabela 3.9: Correlação entre as variáveis mineralógicas localizadas no domínio de flanco normal.
Caulinita
Caulinita
Goethita
Hematita
Magnetita
Quartzo
MnO2
Gibbsita

1
0,11287
-0,36261
-0,11740
0,13746
0,21079
0,03211

Goethita
1
-0,70758
-0,10767
-0,22398
0,02219
0,03653

Hematita

Magnetita

1
-0,20891
-0,44467
-0,09181
0,11815

1
0,06346
-0,17455
-0,02776

Quartzo

1
0,08502
-0,27698

MnO2

1
-0,05309

Gibbsita

1

Comparando-se os coeficientes de correlação da tabela 3.7, pode-se observar que as variáveis
que apresentam maior correlação entre si são: hematita com goethita, hematita com quartzo e hematita
com caulinita. Todas essas correlações são negativas significando que existe uma tendência segundo a
qual quando uma variável cresce, a outra decresce.
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Observa-se o mesmo para os domínios (vide tabelas 3.8 e 3.9, respetivamente). Ao se
comparar as tabelas 3.8 e 3.9 pode-se observar que existem diferenças relativamente consideráveis
entre os coeficientes de correlação entre diversas variáveis indicando que os comportamentos das
variáveis podem ser diferentes nos domínios flanco inverso e normal.

3.1.5

Análise Variográfica

Uma etapa importante e necessária para qualquer estimativa geoestatística é análise estrutural
ou também chamada de análise variográfica. Na análise variográfica serão definidos os modelos de
variogramas que serão utilizados nas estimativas das variáveis e que representam o comportamento
destas variáveis em termos de variabilidade espacial. A variabilidade espacial pode ser anisotrópica,
ou seja, o comportamento variográfico pode ser diferente para distintas direções.
A modelagem é obtida da seguinte forma:
Primeiramente serão calculados os variogramas experimentais em várias direções, que serão
comparados para se verificar a existência de isotropia ou anisotropia. No caso de anisotropia deverão
ser identificadas as direções preferenciais ou as direções de maior e menor variabilidade e que devem
ser perpendiculares.
No espaço a três dimensões existindo anisotropia deveremos ter três direções preferenciais
perpendiculares entre si. Uma vez identificadas às direções preferenciais o passo final é o ajuste dos
variogramas experimentais das direções preferenciais com modelos teóricos de variograma.
Uma ferramenta útil na análise variográfica é a geração de mapas variográficos os quais
permitiram de forma preliminar encontrar as direções de maior e menor continuidade nos planos de
continuidade. Os parâmetros utilizados para a construção destes mapas são apresentados na Tabela
3.10.
Tabela 3.10 - Parâmetros do mapa Variográfico

Parâmetros
N° de Direções
N° de passos
Largura de passo
Tolerância do passo
Tolerância angular
Mín. N° de dados por Célula.
Largura de banda na vertical

Valor

Unidade

18
10
1
1
1
1
10

m
m

A figura 3.31 mostra os mapas variográficos das variáveis mineralógicas estudadas utilizando
os parâmetros antes mencionados:
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Hematita

Goethita

Gibbsita

MnO2

Magnetita

Quartzo

Caulinita

Figura 3.31 - Mapas variográficos das variáveis mineralógicas.

Neste estudo em que dois domínios foram definidos, foram realizados os variogramas
experimentais para as variáveis mineralógicas nos domínios flanco inverso e normal. Para o flanco
inverso obteve-se bons variogramas direcionais e com um bom número de pares de pontos o mesmo
não aconteceu com os variogramas direcionais para o flanco normal, onde os variogramas
apresentaram flutuações entre um passo e outro e com poucos pares de pontos provavelmente devido
ao menor número de amostras presentes neste domínio.
Decidiu-se, portanto, não adotar domínios diferentes para a análise, por conseguinte foram
utilizadas as informações das 3.081 amostras para o cálculo dos variogramas experimentais para cada
uma das sete variáveis mineralógicas. Dessa análise verificou-se a presença de anisotropia para todas
as variáveis mineralógicas, com exceção da variável gibbsita global.
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A figura 3.32 mostra os variogramas direcionas para os dois flancos da variável hematita
global.

Figura 3.32 – Variogramas direcionais nos dois flancos inverso e normal para a variável hematita global

A análise variografica foi feita utilizando o programa geoestatístico Isatis V.10. Para o cálculo
dos variogramas direcionais é definido inicialmente um plano de referência no qual são realizados
variogramas experimentais para diferentes direções igualmente espaçadas. Um variograma
experimental é calculado também na direção perpendicular a este plano de referência. A busca pelas
direções preferenciais pode ser realizada em outros planos de referencia e suas respectivas direções
perpendiculares. Para o cálculo dos variogramas experimentais vários parâmetros devem ser definidos
tais como: número de direções a serem variografadas no plano de referência, tamanho e número de
passos, larguras de banda no plano, largura de banda na vertical, tolerâncias angulares e de passo.
Uma vez identificadas as direções preferenciais, variogramas experimentais são recalculados
somente para essas direções. São esses variogramas que deverão ser ajustados. Na tabela 3.11 são
apresentados os parâmetros utilizados no calculo dos variogramas experimentais nas direções
preferenciais para todas as variáveis mineralógicas
Tabela 3.11 Parâmetros para o calculo dos variogramas experimentais nas direções preferenciais

Plano de referencia

Perpendicular ao plano de
referencia

Valor
2
15
75
50%
22,51
5,51

Valor
20
10
50%
45
0

Parámetros
N° de Direções
N° de passos
Largura de passo
Tolerância do passo
Tolerância angular
Largura de banda na vertical

Unidade
m
m
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No programa Isatis, as direções preferencias são referenciadas como U, V e W e ficam
definidas após a realização de um processo envolvendo três rotações. Existem 3 opções ou convenções
no programa Isatis para definir estas rotações e portanto, as direções U, V e W. A convenção utilizada
nesse trabalho é denominada no Isatis como “Geologist”.
As rotações segundo a convenção “Geologist” são definidas da seguinte forma: Na primeira, o
eixo dos Y sofre uma rotação em torno do eixo dos Z (vertical). A nova posição do eixo Y
corresponde provisoriamente à direção U. Na segunda rotação a direção perpendicular à direção U é
rotacionada em torno da direção U. Essa nova direção corresponde provisoriamente à direção V. A
direção perpendicular ao plano que contém as direções U e V corresponde à direção W. As direções
finais dos eixos U e V serão conhecidas após uma terceira rotação que é executada por esses eixos em
torno do eixo W. O ângulo da primeira rotação é denominado de azimute, o da segunda representa o
mergulho (dip) e o da terceira de Pitch. A figura 3.33 ilustra cada uma das três rotações, as quais serão
uteis para a definição das direções preferenciais.
a) Primeira rotação

b) Segunda rotação

c) Terceira rotação

Figura 3.33 –Definição das rotações pela convenção geologist (Isatis).

Para todas as variáveis foram considerados os mesmos planos de referencia. Na maioria das
vezes para um adequado ajuste dos variogramas experimentais dos dados, é necessário o uso de mais
de um variograma ou estrutura imbricada na equação do modelo global do variograma ajustado. Cada
estrutura ou variograma representa uma parcela da variabilidade total que é representada pelo
variograma experimental.
Um tipo de anisotropia chamada de geométrica é caracterizado por um variograma que
apresenta mesmo patamar e amplitudes diferentes para diferentes direções. Cada estrutura ou
variograma que compõe o modelo global pode ter características anisotrópicas diferentes. Diz-se que
existe anisotropia zonal quando existe uma fonte de variabilidade ou componente zonal que atua
somente em uma direção.
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A presença de anisotropia zonal em uma direção preferencial é modelada como se fosse uma
anisotropia geométrica, ou seja, por um variograma que apresenta o mesmo patamar para todas as
direções, mas que apresenta valores muito altos para os alcances ou amplitudes das demais direções
quando comparados com a amplitude da direção segundo a qual a componente zonal atua. Este
artifício, porém, requer um maior cuidado na hora de se estabelecer as vizinhanças, ou seja, os limites
de busca na estimativa geoestatística, pois o alcance exagerado nas outras direções faz com que
amostras possam ser selecionadas para a estimativa mesmo estando a distâncias muito maiores do
ponto ou bloco a ser estimado.
A seguir são mostrados os variogramas experimentais nas direções de maior e menor
continuidade dos planos de referência e na direção perpendicular, bem como o variograma global já
ajustado e os parâmetros dos ajustes realizados.
As figuras 3.34 e 3.35 mostram os variogramas experimentais e ajustados das variáveis
mineralógicas hematita e quartzo globais nas direções N30 e N120, respectivamente as direções de
maior e menor continuidade no plano de referência, assim como também o variograma na direção
perpendicular ao plano de referência. As tabelas 3.12 e 3.13 contêm os parâmetros de ajuste, número
de estruturas, e alcances para as variáveis hematita e quartzo, respetivamente.
Direção de maior continuidade no
plano de referencia

Direção de menor continuidade no
plano de referencia

Direção perpendicular ao no plano
de referencia.

Figura. 3.34 – Variogramas nas direções preferencias e na vertical para a variável mineralógica hematita global .
Tabela 3.12 Parâmetros do ajuste variografico da variável hematita global

Estrutura
1
2
3
4

Modelo
Efeito Pepita
Esférico
Esférico
Esférico

Patamar

Alcances (m)

20,00
220,00
90,00
200,00

U
100
720
720

120

V
720
720
1

Rotações
W
35
150
150

Z
Y
X

30
20
0
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Figura. 3.35 – Variogramas nas direções preferenciais e na vertical para a variável mineralógica quartzo global
Tabela 3.13 Parâmetros do ajuste variografico da variável quartzo global

Estrutura
1
2
3

Modelo
Efeito Pepita
Esférico
Esférico

Patamar
28,15
54,00
192,00

Alcances (m)
U
25
1300

V
660
580

Rotações
W
140
140

Z
Y
X

30
20
0

As tabelas 3.14 a 3.15 contêm os parâmetros de ajuste para cada uma dessas variáveis. As
figuras 3.36, a 3.39 mostram respectivamente os variogramas experimentais e ajustados das variáveis
mineralógicas caulinita, goethita, MnO2 e magnetita globais onde se pode observar que apresentam
uma anisotropia geométrica mas com comportamento isotrópico no plano de referência.
Tabela 3.14 Parâmetros do ajuste variografico da variável caulinita global

Estrutura
1
2
3

Modelo
Efeito Pepita
Esférico
Esférico

Patamar
1,72
2,58
2,07

Alcances (m)
U
80
456

V
80
456

Rotações
W
55
55

Z
Y
X

30
20
0

Tabela 3.15 Parâmetros do ajuste variografico da variável goethita global

Estrutura
1
2
3
4

Modelo
Efeito Pepita
Esférico
Esférico
Esférico

Patamar

Alcances (m)

103
103
143
20

U
80
445
445
121

V
80
445
445

Rotações
W
30
120
1000

Z
Y
X

30
20
0
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Figura. 3.36 – Variogramas nas direções preferenciais e na vertical para a variável mineralógica caulinita

Figura. 3.37 – Variogramas nas direções preferenciais e na vertical para a variável mineralógica goethita global
Tabela 3.16 Parâmetros do ajuste variografico da variável MnO2 global

Estrutura
1
2
3
4

Modelo
Efeito Pepita
Esférico
Esférico
Esférico

Patamar
0,005
0,032
0,021
0,037

Alcances (m)
U
110
710
1000
122

V
110
710
1000

Rotações
W
15
50
70

Z
Y
X

30
10
0
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Figura. 3.38 – Variogramas nas direções preferenciais e na vertical para a variável mineralógica MnO2 global

Figura. 3.39 – Variogramas nas direções preferenciais e na vertical para a variável mineralógica magnetita
global
Tabela 3.17 Parâmetros do ajuste variografico da variável magnetita global

Estrutura
1
2
3

Modelo
Efeito Pepita
Esférico
Esférico

Patamar

Alcances (m)

0,38
0,51
0,98

U
110
550

V
110
550

Rotações
W
8
38

Z
Y
X

30
10
0

Na figura 3.40 mostra-se o variograma experimental e seu ajuste nele pode-se observar que
apresenta isotropia no plano de referência. Na tabela 3.17 são apresentados os parâmetros para o ajuste
do variograma experimental da variável gibbsita global.
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Tabela 3.18 Parâmetros do ajuste variografico da variável gibbsita global

Estrutura

Modelo

Patamar

1
2

Efeito Pepita
Esférico

0,02
0,02

Alcances (m)
U
81

V
81

Rotações
W
81

Z
Y
X

0
0
0

Figura. 3.40 – Variogramas nas direções preferenciais e na vertical para a variável mineralógica gibbsita global

3.1.6

Validação cruzada

Além das informações disponíveis, produto da amostragem ou no caso do presente trabalho
produto do calculo normativo, os resultados das estimativas via métodos geoestatísticos são altamente
influenciadas pelos modelos dos variogramas e vizinhanças de estimativa utilizadas. Uma forma de se
testar a qualidade das estimativas, em função dos parâmetros do variograma e vizinhança utilizados na
krigagem, pode ser feita por meio de uma validação cruzada.
A validação cruzada é uma técnica que nos permite comparar valores estimados e verdadeiros
usando somente as informações das amostras disponíveis a serem utilizadas na krigagem que se
pretende fazer. A ideia da validação cruzada é testar sobre o conjunto de amostras as condições a
serem utilizadas na krigagem futura para identificar problemas que poderiam invalidar a utilização dos
parâmetros a serem usados. A validação cruzada pode trazer considerável frustração, pois pode revelar
problemas que não possuem soluções imediatas. Na validação cruzada cada ponto amostral é
temporariamente removido do conjunto de dados amostrais e uma estimativa pontual Z * ( x) é feita
pelo método de krigagem usando as informações de vizinhança e do modelo variográfico. Desta forma
tem-se acesso aos erros cometidos nas estimativas de cada amostra bem como a variância da krigagem

 k2 ( x) . O erro de estimativa padronizado, e( x)  (Z * ( x)  Z ( x)) /  K ( x), pode também ser
calculado.
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Os seguintes gráficos podem ser construídos para se fazer a análise da validação cruzada:
mapa de localização das amostras onde a posição de cada amostra que foi estimada é representada
através de um símbolo proporcional ao tamanho do erro cometido; uma nuvem de correlação entre os
valores estimados e os valores reais e com o valor do coeficiente de correlação linear; histograma dos
erros padronizados; nuvem de correlação entre o erro padronizado e o valor estimado.
Através do mapa de localização dos erros de estimativas das amostras pode se ter uma ideia
dos locais onde os erros são maiores que poderiam resultar, por exemplo, de uma vizinhança pobre. É
desejado que os pontos da nuvem de correlação entre o valor real e estimado estejam próximos da
primeira bissetriz e que se tenha um alto coeficiente de correlação linear. O histograma dos erros
padronizados deveria ser aproximadamente simétrico mostrando que não há uma tendência para a
superestimativa e nem para subestimativa. A média deveria estar próxima de zero e a variância
próxima de 1. A nuvem de correlação entre o erro padronizado e o valor estimado não deveria
apresentar correlação, ou seja, o seu coeficiente de correlação linear deveria estar próximo de zero.
As figuras 3.41 e 3.42 mostram os resultados da validação cruzada para a variável hematita
global com um detalhe, na figura 3.41 não se faz a seleção do domínio, ou seja, ambos os domínios
não são considerados e nas figuras 3.42 é feita a validação considerando os domínios flancos inverso e
normal.

Figura. 3.41 – Resultados da validação cruzada da variável hematita sem considerar os domínios A) Mapa de
localização das amostras associadas com os erros de estimativa. B). Nuvem de correlação entre os valores
estimados e os verdadeiros. (C). Histograma dos erros de estimativas padronizados D).Nuvem de correlação
entre os valores estimados e os erros padronizados
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Figura. 3.42 – Os Resultados da validação cruzada da variável hematita se considerando os domínios flanco
inverso e normal. A) Mapa de localização das amostras associadas com os erros de estimativa. B). Nuvem de
correlação entre os valores estimados e os verdadeiros. C).Histograma dos erros de estimativas padronizados
D).Nuvem de correlação entre os valores estimados e os erros padronizados

Caso os resultados da validação cruzada não sejam satisfatórios pode se tentar mudar o
modelo variográfico e ou os parâmetros que definem a vizinhança utilizada na krigagem e refazer a
análise.
Produto da validação cruzada nas duas situações pode-se observar que ao fazer as estimativas
mineralógicas sem considerar os domínios observa-se que os erros são maiores que as correlações
entre os valores estimados e medidos são menores do que quando se faz à estimativa se considerando
os domínios flanco inverso e normal.

3.1.7

Estimativa geoestatística das variáveis mineralógicas

Na estimativa mineralógica utilizando-se métodos geoestatísticos faz-se necessário considerar
algumas condições como, por exemplo, estacionariedade de primeiro momento e de segundo
momento. Diante disso foram testadas algumas alternativas pelo fato de que na estimativa das
variáveis mineralógicas da mina de Brucutu não só serão apreciados parâmetros convencionais tais
como direção de maior continuidade e mergulho do corpo, mas também serão consideradas restrições
de controle estrutural da mina de Brucutu, ou seja, a estimativa será feita em domínios gerados a partir
da caraterização estrutural da jazida.
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A estimativa por métodos geoestatísticos devera estimar blocos a partir de amostras pontuais,
pois o planejamento é feito em função de blocos de lavra. O ideal seria fazer a estimativa mineralógica
nas diferentes faixas granulométricas, pois a granulometria dos minérios afeta diretamente o seu
desempenho nos diferentes processos de recuperação.
A krigagem ordinária considera que a média das variáveis sofre variações, sendo diferente
para cada domínio local, dentro do domínio total onde se estima. Levando-se em conta os domínios
estruturais já definidos e considerando os parâmetros obtidos na análise variográfica serão estimados
os valores das variáveis mineralógicas, com a condição de que a estimativa do somatório das sete
variáveis totalize 100%.

Grid de Krigagem
Como todo método de interpolação, o método de krigagem em geral, utiliza um grid de pontos
ou um modelo de blocos, o qual é preenchido com os valores estimados. Existem inúmeros programas
de computador com aplicação de métodos de krigagem. Embora se esteja utilizando um mesmo
método de krigagem, a forma como cada programa constrói e preenche o grid de pontos é distinta.
Uma atenção especial deve ser dada ao posicionamento dos pontos do grid no espaço. O usual, é que
as coordenadas de um determinado ponto do grid correspondam às coordenadas do centróide do bloco
equivalente num modelo de blocos. Assim, independentemente de se estar preenchendo um grid de
pontos ou um modelo de blocos, ambos estarão estimando valores nos mesmos locais.
No presente estudo, foi utilizado um grid que contém 9.632.000 blocos com dimensões de
6,25 x 6,25 x 10 metros segundo XYZ respectivamente. No grid mencionado foi inserida a variável
que contém informação da caraterização geológico estrutural, ou seja, dos domínios flanco inverso e
flanco normal da dobra.
Uma vez definido o grid e tendo os parâmetros dos variogramas, deverá se definir as
vizinhanças do elipsóide de busca para as estimativas mineralógicas se devendo utilizar a mesma
vizinhança para garantir que em cada bloco estimado se tenha as estimativas de todas as variáveis
mineralógicas. A tabela 3.19 mostra os parâmetros da vizinhança a ser utilizado
Tabela 3.19 Parâmetros de vizinhança de busca para estimativa via krigagem ordinária das variáveis
mineralógicas

Parâmetros de Vizinhança

X(m)

Azimute
Raio de busca
Método
Mínimo de Amostras
Amostras por octante
Dist. Mínima entre amostras
Max. Octantes vazios consecutivos.

720
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Y(m)
720
Octantes
1
2
1
4

Z(m)
30
150
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Segundo as direções nas direções XYZ se tem os seguintes eixos consideramos uma elipsoide
de oito setores definindo numero máximo por setores vazios consecutivos 4 (quatro) e como número
mínimo de amostras totais como 1.
Para abranger toda a região espacial que envolve os dados, e ao mesmo tempo possuir a menor
quantidade de pontos possível, o grid se encontra alinhado com as linhas da malha de sondagem. Para
tanto, o grid sofreu uma rotação de 30° em sentido anti-horário de leste para norte (Figura 3.43).

Figura 3.43–Grid rotacionado a ser utilizado para a estimativa mineralógica de todas as variáveis mineralógicas
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4. CAPÍTULO 4
RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados dos estudos e cálculos realizados para a caraterização
geometalúrgica da mina de Brucutu referentes ao cálculo estequiométrico, modelagem linear
generalizada e estimativa mineralógica utilizando métodos geoestatísticos nos domínios definidos pela
análise de controle estrutural e também os resultados da caracterização tecnológica.

4.1

RESULTADOS DO CÁLCULO NORMATIVO
Para atingir o objetivo do cálculo normativo dos dados mineralógicos foi necessário conhecer

a paragênese mineral, além disso, as 3081 amostras foram analisadas para os seguintes parâmetros
geoquímicos: Fe, FeO, Si, Al, P, Mn, Ca, Mg e PPC. Algumas premissas foram adotadas para o
cálculo normativo como, por exemplo:


As informações utilizadas, ou seja, as amostras que provêm dos furos de sonda e das

frentes de lavra têm que ter todas as variáveis químicas necessárias para aplicação do método.


Os valores negativos próximos de zero presente na base de dados foram considerados

como zero e os valores muito menores de zero foram descartados;


O valor de fechamento percentual deverá ser (100 ± 2%), amostras com valores

diferentes foram retiradas.

As tabelas 4.1 a 4.7 mostram os resultados obtidos utilizando o programa Qb45 que permite
realizar o cálculo estequiométrico para as diferentes tipologias estudadas.
Tabela 4.1: Amostra 01- Mina Brucutu-Itabirito Friável (IF)
Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

669.464,024

7803116,057

994,984

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1

62,95

3,74

0,09

1,91

0,01

4,22

0,09

G2

65,53

2,93

0,05

1,24

0,03

2,91

0,07

G3

60,14

11,66

0,01

0,68

0,01

0,82

0,10

G4

62,14

8,52

0,02

1,00

0,01

1,27

99,00

Global

61,79

8,65

0,99

0,03

0,01

1,60

0,10

129

Fotomicrografia

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

Gran.

Caulinita

G1
G2
G3
G4
Global

4,461
2,931
1,662
2,449
2,403

Gibbsita

Quartzo

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Goethita

1,664
1,566
10,883
7,380
7,531

Hematita

Magnetita

53,542
68,912
79,603
77,904
75,081

0,000
0,000
0,000
0,000
0,316

40,250
27,328
6,742
11,151
14,406

MnO2

0,000
0,000
0,000
0,000
0,017

Fechamento

99,916
100,737
98,889
98,884
99,754

Tabela 4.2: Amostra 02- Mina Brucutu-Hematita Goehtítica (HGO)
Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

658.435,024

7803001,057

985,984

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1

64.17

2.02

0.04

2.44

0.016

3.36

0.05

G2

63.56

2.80

0.05

2.43

0.017

3.44

0.05

G3

60.64

7.029

0.04

2.41

0.019

2.77

0.04

G4

64.55

2.489

0.03

2.58

0.019

2.48

0.06

Global

63.71

2.81

2.46

0.05

0.02

3.20

0.06

Gran.

Caulinita

G1
G2
G3
G4
Global

4,361
5,928
5,928
5,349
6,030

Gibbsita

Quartzo

0,000
0,000
0,000
0,000
0,002

Goethita

0,000
0,000
4,270
0,000
0,000

23,766
32,655
26,036
15,046
23,207

Hematita

Magnetita

70,203
61,389
63,168
78,550
70,056

0,000
0,000
0,000
0,000
0,181

Fotomicrografia

MnO2

0,000
0,000
0,000
0,000
0,022

Fechamento

98,330
99,972
99,402
98,945
99,498

Tabela 4.3: Amostra 03- Mina Brucutu-Hematita Anfibolítica (HAF)
Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

667.124,020

7803120,057

857,984

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1

54.40

11.18

0.10

1.18

0.04

9.92

2.55

G2

59.46

4.27

0.09

0.87

0.04

10.12

1.75

G3

60.51

5.16

0.07

0.66

0.02

8.29

4.07

G4

55.72

9.79

0.09

0.72

0.03

9.68

5.99

Global

58.05

6.88

0.82

0.09

0.04

9.52

2.49

Gran.

Caulinita

G1
G2
G3
G4
Global

2,529
1,828
1,359
1,448
1,721

Gibbsita

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Quartzo

10,003
3,419
4,528
9,116
6,087

Goethita

78,733
88,694
80,417
88,108
83,770
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Hematita

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Magnetita

8,250
5,640
13,145
0,100
8,025

Fotomicrografia

MnO2

0,010
0,009
0,015
0,030
0,048

Fechamento

99,515
99,581
99,449
99,672
99,651
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Tabela 4.4: Amostra 04- Mina Brucutu-Itabirito Anfibolítico (IAF)

Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

669.162,020

7801258,050

834,914

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1

57.06

6.17

0.26

2.26

0.09

9.69

0.64

G2

57.54

5.03

0.26

1.60

0.11

10.74

1.41

G3

57.01

8.10

0.25

1.33

0.10

8.87

2.18

G4

56.47

8.98

0.23

1.22

0.09

8.74

1.56

Global

57.01

7.24

1.46

0.25

0.11

9.50

1.58

Gran.

Caulinita

G1
G2
G3
G4
Global

4,639
2,926
2,313
2,131
2,663

Gibbsita

Quartzo

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Goethita

4,021
3,668
7,023
7,998
6,000

Hematita

Magnetita

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2,063
4,544
7,026
4,899
5,085

88,125
87,644
82,510
83,938
85,129

Fotomicrografia

MnO2

0,000
0,000
0,000
0,000
0,134

Fechamento

98,847
98,782
98,872
98,965
99,012

Tabela 4.5: Amostra 05- Mina Brucutu-Itabirito Aluminoso (IAL)

Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

668.454,024

780216,025

784,984

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1

50.81

10.858

0.258

7.208

0.389

8.049

0.335

G2

46.16

20.14

0.302

5.15

0.149

8

0.29

G3

40.12

31.01

0.269

4.28

0.168

6.78

0.27

G4

52.28

10.813

0.359

4.614

0.164

8.765

0.237

Global

47.69

17.57

5.36

0.29

0.22

7.95

0.29

Gran.

Caulinita

Gibbsita

Quartzo

Goethita

Hematita

Magnetita

Fotomicrografia

MnO2

Fechamento

G1

17,172

0,000

2,867

78,030

1,392

1,096

0,180

100,550

G2

11,789

0,000

14,652

71,249

0,000

1,247

0,150

99,691

G3

9,716

0,000

26,488

61,651

0,000

1,025

0,250

99,854

G4

10,172

0,000

6,075

81,355

0,000

1,000

0,150

99,603

Global

12,337

0,000

11,834

73,457

0,000

0,915

0,283

98,827
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Tabela 4.6: Amostra 06- Mina Brucutu-Itabirito Manganesífero (IMN)
Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

669.450,024

7803006,057

854,454

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1
G2
G3
G4

54.40
55.96
52.8
53.83

8.12
6.39
7,14
8.21

0.17
0.17
0.16
0.18

0.86
0.72
0.70
0.85

3.62
3.86
1.89
3.97

8.22
7.75
7.50
8.80

0.22
0.35
0.15
0.17

Global

54.57

8.81

0.756

0.174

3.393

7.976

0.25

Gran.

Caulinita

G1
G2
G3
G4
Global

1,469
1,115
1,085
1,360
1,189

Gibbsita

Quartzo

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Goethita

7,436
5,871
13,495
7,587
8,257

Hematita

Magnetita

5,330
11,383
9,747
0,000
7,725

0,000
1,128
0,000
0,000
0,806

79,806
75,071
72,605
84,632
77,300

Fotomicrografia

MnO2

4,686
4,996
2,440
5,125
4,380

Fechamento

98,727
99,563
99,372
98,704
99,656

Tabela 4.7: Amostra 07- Mina Brucutu-Itabirito Goethítico (IGO)
Coordenada. X

Coordenada. Y

Coordenada. Z

669.452,024

7803106,057

874,000

Gran.

Fe%

SiO2%

Al2O3%

P%

Mn%

PF%

FeO%

G1
G2
G3
G4

44.59
46.23
43.92
38.87

29.28
25.24
29.30
37.86

0.171
0.209
0.166
0.15

0.78
0.88
0.76
0.73

0.061
0.062
0.053
0.048

6.24
7.89
6.99
6.30

0.61
1,05
0.58
1.35

Global

44.25

28.75

0.79

0.17

0.05

7.18

0.75

Gran.

Caulinita

G1
G2
G3
G4
Global

1,267
1,353
1,233
1,249
1,277

Gibbsita

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Quartzo

Goethita

28,691
24,610
28,726
37,279
28,165

60,176
69,910
67,574
56,467
67,364

Hematita

Magnetita

7,644
0,000
0,000
0,000
0,000

1,966
3,223
1,611
4,351
2,417

Fotomicrografia

MnO2

0,000
0,000
0,000
0,000
0,072

Fechamento

99,743
99,096
99,144
99,345
99,295

Validação do Cálculo Normativo
Para validar o cálculo normativo mineralógico ou cálculo estequiométrico foi feito um
comparativo utilizando ferramentas estatísticas entre os valores estimados, através do cálculo
normativo e o método de quantificação instrumental para 64 amostras. Dessa forma, poderá ser
validada essa metodologia, levando-se em conta o incremento, assim como o erro percentual entre os
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dois resultados. Nas figuras 4.1 a 4.7 mostra-se a variabilidade existente entre os valores estimados e
medidos instrumentalmente.
Pode-se observar um aspecto importante que dependendo da granulometria e da tipologia da
amostra os valores apresentam maior ou menor variabilidade. Ao calcular o erro percentual, se a
proporção e pequena poderia assumir valores altos, se a proporção é maior o erro aparentemente é
pequeno.

Hematita Global

100
80
60
40
20
0
1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

Estimada

Medida

Figura 4.1 - Correlação dos valores estimados e medidos para a variável hematita global

Magnetita Global

15
12
9
6
3
0
1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

Estimada

Medida

Figura 4.2 - Correlação dos valores estimados e medidos para a variável magnetita global.

Goethita Global

100
80
60
40
20
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1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

Estimada

Medida

Figura 4.3 - Correlação dos valores estimados e medidos para a variável goethita global.
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Caulinita Global
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Estimada

Figura 4.4 - Correlação dos valores estimados e medidos para a variável caulinita global.
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Quartzo Global
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Figura 4.5 - Correlação dos valores estimados e medidos para variável quartzo global.
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Gibbsita Global
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Figura 4.6 - Correlação dos valores estimados e medidos para variável gibbsita global

Da mesma forma, foram analisadas as correlações existentes entre as variáveis mineralógicas,
nas cinco faixas granulométricas e no seu correspondente valor global. As figuras 4.8 e 4.9 mostram as
correlações das variáveis: hematita na faixa granulométrica G2 e para o quartzo na fração G1 e
histogramas dos erros absolutos e percentuais para as mesmas variáveis. Uma forma de se avaliar a
qualidade dos resultados obtidos no cálculo normativo é calculando os erros absolutos e erros
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percentuais. O erro absoluto é simplesmente a diferença entre o valor estimado e o valor medido via
quantificação instrumental. O erro percentual é o erro absoluto dividido pelo valor medido.
1.2

MnO2

0.8

0.4

0.0
1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

Estimada

Medida

Figura 4.7 - Correlação dos valores estimados e medidos para a variável oxido de manganês

A tabela 4.8 mostra os resultados dos erros absolutos e percentuais do cálculo normativo em
relação às amostras bem como seus respetivos valores médios. Observando a tabela 4.8 percebe-se
alguns valores elevados nos erros percentuais, mas os erros absolutos são baixos

rho=0,984

Hematita Estimada

N° Amostras = 64.00
Mínimo = 0,01
Máximo = 4,76
Media = 2,14
Dev. Padrão = 1,37

Erro Hematita G2

N° Amostras = 64
Mínimo: 0,027
Máximo: 0,10
Media: 0,05
Dev. Padrão: 1,37

Erro Percentual Hematita G2

Figura 4.8 - Correlação dos valores estimados e medidos para variável hematita na fração G2

N° Amostras = 64
rho=0,984

Mínimo = 0,01

Máximo = 8,83

Máximo = 1,00

Media = 1,78
Dev. Padrão = 2,07

Quartzo Estimado

N° Amostras = 64

Mínimo:= 0,01

Erro Quartzo G1

Media = 0,48
Dev. Padrão = 0,38

Erro Percentual Quartzo G1

Figura 4.9 - Correlação dos valores estimados e medidos para variável quartzo na fração G1

135

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

Tabela 4.8: Erros percentuais do cálculo normativo das sete variáveis mineralógicas estudadas.

Erro Percentual do Cálculo Normativo
Amostras
AFBR3400
AFBR3401
AFBR3402
AFBR3403
AFBR3404
AFBR3405
AFBR3406
AFBR3407
AFBR3408
AFBR3409
AFBR3410
AFBR3411
AFBR3412
AFBR3413
AFBR3414
AFBR3415
AFBR3416
AFBR3417
AFBR3418
AFBR3419
AFBR3420
AFBR3421
AFBR3422
AFBR3423
AFBR3424
AFBR3425
AFBR3426
AFBR3427
AFBR3428
AFBR3429
AFBR3430
AFBR3431
AFBR3432
AFBR3433
AFBR3434
AFBR1001
AFBR1002
AFBR1003
AFBR1004
AFBR1005
AFBR1006
AFBR1007
AFBR1008
AFBR1009
AFBR1010
AFBR1011
AFBR1012
AFBR1013
AFBR1014
AFBR1015
AFBR1016
AFBR1017
AFBR1018
AFBR1019
AFBR1020
AFBR1021
AFBR1022
AFBR1023
AFBR1024
AFBR1025
AFBR1026
AFBR1027
AFBR1028
Erro Meio

Caulinita GL

Gibbsita-GL

Quartzo-GL

Goethita-GL

Hematita-GL

Magnetita-GL

MnO2-GL

0,46
2,58
1,56
2,62
1,61
0,33
0,28
1,33
1,56
0,73
1,59
2,34
1,58
0,21
3,22
3,80
2,04
0,78
3,38
7,56
0,65
3,79
0,09
1,87
1,77
5,11
4,38
4,24
2,30
7,40
0,66
1,79
6,01
5,02
1,40
2,34
1,58
0,21
3,22
3,80
2,04
0,78
3,38
7,56
0,65
3,79
0,09
1,87
5,11
4,38
4,24
2,30
7,40
0,66
1,79
6,01
5,02
1,40
2,34
1,58
0,21
3,22
3,80
2,63

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,52
1,00
1,00
1,00
0,37
0,21
1,00
1,00
1,09
1,37
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
1,00
0,19
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,52
1,00
1,00
1,00
0,37
0,21
1,00
1,00
1,09
1,37
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
1,00
0,19
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,52
1,00
1,25

0,06
0,03
0,96
0,32
0,52
0,11
0,17
0,20
0,12
0,19
0,27
0,74
1,00
0,16
1,00
0,88
0,77
0,13
1,00
1,00
0,02
0,03
1,00
1,00
0,35
0,01
0,39
0,31
0,94
0,28
1,00
0,46
1,00
0,17
0,05
0,74
1,00
0,16
1,00
0,88
0,77
0,13
1,00
1,00
0,02
0,03
1,00
1,00
0,01
0,39
0,31
0,94
0,28
1,00
0,46
1,00
0,17
0,05
0,74
1,00
0,16
1,00
0,88
3,65

4,86
6,46
5,73
15,53
6,63
11,97
1,64
8,25
6,71
0,92
14,23
4,02
8,01
6,10
9,69
0,79
10,09
12,64
11,53
6,10
12,03
12,78
11,10
4,88
4,04
6,29
6,03
9,89
9,79
0,12
13,99
10,78
9,64
0,23
16,06
4,02
8,01
6,10
9,69
0,79
10,09
12,64
11,53
6,10
12,03
12,78
11,10
4,88
6,29
6,03
9,89
9,79
0,12
13,99
10,78
9,64
0,23
16,06
4,02
8,01
6,10
9,69
0,79
7,98

2,23
0,01
8,21
9,24
12,73
1,28
1,75
12,17
9,56
2,61
7,99
10,55
12,54
12,84
9,44
2,18
8,82
6,36
12,91
10,05
12,05
11,72
9,09
8,70
9,09
4,94
12,68
12,15
6,26
14,97
4,35
6,14
10,29
6,15
7,61
10,55
12,54
12,84
9,44
2,18
8,82
6,36
12,91
10,05
12,05
11,72
9,09
8,70
4,94
12,68
12,15
6,26
14,97
4,35
6,14
10,29
6,15
7,61
10,55
12,54
12,84
9,44
2,18
8,73

12,36
8,25
0,00
4,83
12,12
0,56
9,23
5,21
11,00
12,00
11,23
15,11
12,36
3,38
8,22
7,23
8,68
9,23
1,23
2,23
6,23
5,70
12,23
3,97
9,23
8,23
8,26
11,23
1,25
2,36
2,30
2,10
0,00
0,00
15,32
15,11
18,74
3,38
8,25
13,25
8,68
10,91
10,26
20,19
16,83
5,70
42,45
3,97
12,54
8,26
14,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,32
15,11
18,74
3,38
12,13
13,69
8,47

2,19
1,94
1,68
3,23
1,68
7,10
13,17
3,10
1,55
0,52
1,29
1,16
1,68
6,33
0,52
3,36
1,42
12,36
3,87
2,19
5,42
3,87
11,88
8,78
17,69
11,23
12,25
11,02
2,07
1,16
2,19
2,71
0,77
10,20
12,23
2,71
1,68
6,33
0,52
3,36
1,42
2,23
3,87
2,19
5,42
3,87
11,88
8,78
7,25
14,25
11,23
12,36
2,07
1,16
2,19
2,71
2,07
1,16
2,19
2,71
0,77
10,20
15,57
6,51
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4.2

RESULTADOS DA MODELAGEM LINEAR GENERALIZADO
Admitiu-se inicialmente que as variações das variáveis massa e recuperação metálica nas

operações de flotação, concentração gravítica, deslamagem e bateia possam ser explicadas
adequadamente através de um modelo linear generalizado. As variáveis químicas, mineralógicas,
litologia e controle estrutural foram selecionados como as possíveis variáveis regressoras do modelo.
O programa estatístico R foi utilizado para gerar estes 8 (oito) modelos. Foi utilizado o primeiro banco
de dados que contém 64 amostras. Para cada modelo se tem dentre vários resultados, a relação das
variáveis regressoras que realmente contribuem com alguma parcela significante para explicar a
variação das variáveis dependentes, ou seja, quais variáveis podem influenciar os valores das variáveis
de recuperação mássica e metálica de cada processo.
Na tabela 4.9 é mostrada como exemplo o modelo de concentração gravítica e a contribuição
de cada variável (química, mineralógica, litologia e controle estrutural) em função do seu grau de
significância. Deve-se salientar que as variáveis litológicas e de controle estrutural são variáveis
categóricas que assumem valores numéricos para poder na modelagem, o restante das variáveis
utilizadas são alfanuméricas. Assim também é possível visualizar nas figuras 4.10 e 4.11 que o modelo
apresenta resultados satisfatórios.
Tabela 4.9 – Modelo linear regionalizado para concentração magnética mostrando o grau de
significância de cada variável

Variáveis
Litologia HAF
Litologia HAL
Litologia HGO
Litologia IAL
Litologia IF
Litologia IGO
Litologia IMN
C. estrutural Inverso
FeGL
SiGL
AlGL
PGL
MnGL
TiGL
MgGL
CoGL
PFGL
FoGL
Caulinita
Gibbsita
Quartzo
Goethita
Hematita
Magnetita
Mno2

Pesos
26990.00
41010.00
43530.00
43310.00
22810.00
580.90
26160.00
7216.00
-49.92
-27.39
-2562.00
6301.00
-3566000.00
-124.10
9654.00
-28660.00
-2.62
-931.90
1154.00
1854.00
266.70
283.30
272.10
720.20
2762000.00

Erro

Valor estimado

384.60
498.50
4.252e-01 1
458.50
431.00
476.70
861.90
203.60
227.40
162.50
1390.00
3097.00
3358000.00
594.00
1588.00
4701.00
23.79
1606.00
554.90
898.00
174.70
166.80
171.40
530.30
2601000.00
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70171.00
82274.00
2384.00
94463.00
52912.00
1219.00
30356.00
35442.00
-0.220
-0.169
-1843.00
2035.00
-1062.00
-0.209
6078.00
-6097.00
-0.110
-0.580
2079.00
2064.00
1527.00
1699.00
1587.00
1358.00
1062.00

Pr(>|t|)
< 2e-16
< 2e-16
< 2e-16
< 2e-16
< 2e-16
0.2233
< 2e-16
< 2e-16
0.8263
0.8661
0.0656
0.0421
0.2886
0.8345
1.74e-09
1.55e-09
0.9123
0.5619
0.0378
0.0393
0.1272
0.0897
0.1127
0.1748
0.2886

Significância
***
***
***
***
***
***
***

.
*

***
***

*
*
.
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Na tabela abaixo, pode-se observar que todas as variáveis litológicas possuem alta
significância, com exceção da litologia IGO. Da mesma forma, em todos os modelos se observou que
a variável “controle estrutural”, também apresentou essa característica o que confirma que o controle
estrutural é importante e deve ser levado em consideração.
Por outro lado, na análise dos resultados se observa que algumas variáveis químicas tais como
caulinita e gibbsita se mostraram significantes nos diferentes modelos de regressão linear generalizada
o que valida o modelo, pois na presença de caulinita e gibbsita pode-se formar alumínio e argila que
são minérios que interferem diretamente nos processos de recuperação tais como flotação,
concentração gravimétrica e deslamagem.

b)
a)

c)

Figura 4.10 – a) Gráfico Q-Q plot entre os valores estimados e os resíduos do modelo. b) Histograma dos
resíduos c) dispersão dos resíduos.

4.3

RESULTADOS DA ESTIMATIVA MINERALÓGICA
Para a estimativa via Krigagem Ordinária foram utilizados os parâmetros obtidos na análise

variográfica abordada no capítulo 3 para cada uma das variáveis mineralógicas, sendo feita a
estimativa em cada um dos domínios estruturais denominado domínio do flanco inverso e domínio do
flanco normal. Da mesma forma, devemos salientar que na fase de estimativa existe uma restrição em
relação ao fechamento composicional das variáveis mineralógicas pelo que se adoto os parâmetros da
analise variográfica da variável hematita para todas as variáveis e também a mesma vizinhança para
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poder assim estimar todas as variáveis nos mesmos bloques permitindo o fechamento composicional
em 100%.

4.3.1 Resultados da Krigagem
Para visualizar de melhor forma os resultados da estimativa mineralógica levando em
consideração os domínios (normal e inverso) foram selecionados uma área e três perfis conforme pode
ser visto na figura 4.11 para cada uma das variáveis mineralógicas.

a)

b)

Figura 4.11 – a) Área selecionada para a estimativa e simulação, b) Perfis definidos para visualização
dos resultados 1, 2, e 3

Nas figuras 4.12 a 4.18 são mostrados os resultados da estimativa das variáveis mineralógicas
existentes no depósito da mina de Brucutu, estimativa feita nos domínios (normal e inverso),
predefinidos a partir da caracterização geológica estrutural.
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Modelo hematita (perfil 1)
Legenda Hematita
global – Flanco Inverso

Legenda Hematita
global – Flanco Normal

Modelo hematita (perfil 2)
Legenda Hematita
global – Flanco Inverso

Legenda Hematita
global – Flanco Normal

Modelo hematita (perfil 3)
Legenda Hematita
global – Flanco Inverso

Legenda Hematita
global – Flanco Normal

Figura 4.12 -Estimativa mineralógica de hematita global perfis 1, 2 e 3
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Modelo goethita (perfil 1)
Legenda Goethita
global – Flanco Inverso

Legenda Goethita
global – Flanco Normal

Modelo goethita (perfil 2)
Legenda Goethita
global – Flanco Inverso

l
Legenda Goethita
global – Flanco Norma

Modelo goethita (perfil 3)
Legenda Goethita
global – Flanco Inverso

Legenda Goethita
global – Flanco Normal

Figura 4.13 - Estimativa mineralógica de goethita global perfis 1, 2 e 3
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Modelo gibbsita global (perfil 1)
Legenda Gibbsita global
– Flanco Inverso

Legenda Gibbsita global
– Flanco Normal

Modelo gibbsita global (perfil 2)
Legenda Gibbsita global
– Flanco Inverso

Legenda Gibbsita global
– Flanco Normal

Modelo gibbsita global (perfil 3)
Legenda Gibbsita global
– Flanco Inverso

Legenda Gibbsita global
– Flanco Normal

Figura 4.14 - Estimativa mineralógica de gibbsita global perfis 1, 2 e 3
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Modelo MnO2 global (perfil 1)
Legenda MnO2 global –
Flanco Inverso

Legenda MnO2 global –
Flanco Normal

Modelo MnO2 global (perfil 2)
Legenda MnO2 global –
Flanco Inverso

Legenda MnO2 global –
Flanco Normal

Modelo MnO2 global (perfil 3)
Legenda MnO2 global –
Flanco Inverso

Legenda MnO2 global –
Flanco Normal

Figura 4.15 - Estimativa mineralógica de bióxido de magnésio global perfis 1, 2 e 3
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Modelo magnetita global (perfil 1)
Legenda Magnetita
global – Flanco Inverso

Legenda Magnetita
global – Flanco Normal

Modelo magnetita global (perfil 2)
Legenda Magnetita
global – Flanco Inverso

Legenda Magnetita
global – Flanco Normal

Modelo magnetita global (perfil 3)
Legenda Magnetita
global – Flanco Inverso

Legenda Magnetita
global – Flanco Normal

Figura 4.16 - Estimativa mineralógica de magnetita global perfis 1, 2 e 3
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Modelo caulinita global (perfil 1)
Legenda Caulinita
global – Flanco Inverso

Legenda Caulinita
global – Flanco Normal

Modelo caulinita global (perfil 2)
Legenda Caulinita
global – Flanco Inverso

Legenda Caulinita
global – Flanco Normal

Modelo caulinita global (perfil 3)
Legenda Caulinita
global – Flanco Inverso

Legenda Caulinita
global – Flanco Normal

Figura 4.17 - Estimativa mineralógica de caulinita global perfis 1, 2 e 3
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Modelo quartzo global (perfil 1)
Legenda Quartzo
global – Flanco Inverso

Legenda Quartzo
global – Flanco
Normal

Modelo quartzo global (perfil 2)
Legenda Quartzo
global – Flanco Inverso

Legenda Quartzo
global – Flanco
Normal

Modelo quartzo global (perfil 3)
Legenda Quartzo
global – Flanco Inverso

Legenda Quartzo
global – Flanco
Normal

Figura 4.18 - Estimativa mineralógica de quartzo global perfis 1, 2 e 3
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4.4

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO SEQUENCIAL GAUSSIANA
O embasamento teórico da simulação recomenda a adoção de suportes iguais aos amostrais,

entretanto, existem limitações relacionadas ao hardware e software que inviabilizam poder trabalhar
com todos os dados e tamanhos de blocos reduzidos em função das dimensões da mina de Brucutu e
consequentemente aos modelos gerados.
No presente modelo se rodaram simulações em malhas com dimensões as mais densas
possíveis. Nesse sentido o tamanho de blocos escolhido, procurando uma discretização aceitável da
área, foi de 2,5 x 2,5 x 2 metros com o intuito de não perder a variabilidade das variáveis
mineralógicas nos domínios (flanco inverso e normal) estabelecidos e que estas dimensões sejam
múltiplas do tamanho utilizado na estimativa via krigagem.
Da análise estatística dos dados originais se observa que não obedecem a uma distribuição
normal pelo que foi necessário fazer uma transformação gaussiana dos dados, Observa-se ainda que
não existem locais ou áreas preferenciais e que não há necessidade de se utilizar técnicas de
desagrupamento das informações, também foi realizado os testes de multi-normalidade condicionantes
para realizar as simulações
A ferramenta computacional utilizada para a geração dos cenários simulados foi o programa
Datamine Studio 3D com o modulo SGS. Gerou-se inicialmente 20 realizações da variável hematita,
número que é considerado ideal quando o intervalo de incerteza representado pela oscilação das
médias se torna constante, possibilitando assim mapear a incerteza associada à estimativa das variáveis
mineralógicas.

Validação das simulações
Existem diferentes metodologias e procedimentos para validar os modelos simulados ou
realidades equiprováveis dentre eles como, por exemplo: reprodutibilidade da variabilidade espacial
(variografia), reprodução das funções de distribuição dos dados originais (histogramas de frequências,
histogramas acumulados). Outra forma de constatar a reprodutibilidade é utilizar o gráfico quantilquantil dos dados originais e simulados.
A figura 4.18 mostra uma seção de três simulações escolhidas aleatoriamente entre as 20 realizadas
(simulação 03, 07 e 13) onde se pode observar que existe a variabilidade inerente da variável estudada e

também em função dos domínios (normal e inverso).
Nas figuras 4.20 e 4.21 podemos observar os gráficos Quantil a Quantil para a variável
hematita em cada um dos domínios permitindo assim validar as simulações em função dos dados
amostrados
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Sim 13 Flanco Inverso e normal

Sim 07 Flanco Inverso e normal

Sim 03 Flanco Inverso e normal
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Figura 4.19 – Variabilidade dos valores percentuais de Hematita global , para três simulações numero 3, 7 e 13
para o perfil 2
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QQ plot - Flanco Normal

Hematita – simulada

80
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40

20

0
0

20
40
60
80
Hematita desagrupada - Dados originais

Simulação 1
Simulação 2
Simulação 3
Simulaçao 4
Simulação 5
Simulação 6
Simulação 7
Simulação 8
Simulação 9
Simulação 10
Simulação 11
Simulação 12
Simulação 13
Simulação 14
Simulação 15
Simulação 16
Simulação 17
Simulação 19
Simulação 20

Figura 4.20 – Gráfico quantil - quantil para as 20 realizações da variável hematita global obtidos a partir da
simulação sequencial gaussiana no flanco normal

QQ plot - Flanco Inverso
80

Hematita simulada

60

40

20

0

0
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40
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Hematita desagrupada - Dados originais

Simulação 1
Simulação 2
Simulação 3
Simulação 4
Simulação 5
Simulação 6
Simulação 7
Simulação 8
Simulação 9
Simulação 10
Simulação 11
Simulação 12
Simulação 13
Simulação 14
Simulação 15
Simulação 16
Simulação 17
Simulação18
Simulação 19
Simulação 20

Figura 4.21 – Gráfico quantil - quantil para as 20 realizações da variável hematita global obtidos a partir da
simulação sequencial gaussiana no flanco inverso

4.5

RESULTADOS SIMULAÇAO DA PREVISIBILIDADE FRAGMENTATRIZ
Com o intutito de prever a fracmentabilidade dos minérios das diferentes litologias presentes

na mina de Brucutu e assim observar quais seraim os possíveis produtos após as fases de britagem
primária e secundaria foram simuladas as curvas de fragmetatriz segundo os criterios mostrados na
figura 4.22
149

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

Figura 4.22 – Circuito simulado de fragmentatriz para as diferentes litologias presentes na mina de Brucutu

Após ter montado o modelo de circuito para fazer as simulações de curvas de fragmentatriz
foram geradas as curvas para poder observar o comportamento das litologias e com isto alimentar o
modelo geometalúrgico e caracterizar o zoneamento litológico da mina de Brucutu. A figura 4.23
mostra a simulação para algumas litologias, observando que em todas elas o comportamento segue
uma tendência similar.

Simulação TOP SIZEZ-10mm
100

80

% Passante

PRBRPR
USPN1

60

USPN2
HGO1

40

HC1

HAL1

20

0

0.01

0.1

1

10

100

1000

Abertura (mm)
Figura 4.23 – Simulação previsao de fragemntaçao por litologias da mina de Brucutu
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4.6

RESULTADOS DA QUANTIFICAÇÃO MINERALÓGICA
Os resultados da quantificação mineralógica por litologia foram realizados no Centro de

Pesquisas Tecnológicas da Mina de Alegria, praticadas em amostras de diferentes frentes de lavra,
sendo as mesmas coletadas pelo Planejamento de Curto Prazo da Mina de Brucutu de modo a obter a
maior variabilidade e os resultados foram gentilmente pelo equipe de geologia da mina de Brucutu.

4.6.1 Composição Mineralógica Global por Litologia
Litologia: Hematita Anfibolítica (HAF)
É constituída basicamente por goethita (limonita) e goethita terrosa. As amostras apresentam
hematita martítica e magnetita, bem como gibbsita e caulinita, justificando os altos teores de Al2O3, e
PPC. Além do P e de MgO (superior a 0,3%). As figuras 4.24 e 4.25 respectivamente apresentam a
composição mineralógica global das amostras coletadas que representam a litologia da mina e
fotomicrografias típicas dessa litologia (Márquez et al. 2008)

Litologia HAF
3422
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3424
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1016

1011

1023

80
70

%Participação

60

HC - Hematitas Compactas
HM - Hematita Martítica
MA - Magnetita
GO - Goethita
GT - Goethita Terrosa
QL - Quartzo Livre
QM - Quartzo Misto
MN - Óxido de Manganês
CA - Caulinita
GB - Gibbsita
OT - Outros Minerais
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HM

MA
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MN
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GB
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Mineralogia
.Figura 4.24 - Hematita anfibolítica – composição mineralógica global

Figura 4.25–Fotomicrografia da hematita goethítica (Fonte: Vale)
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Litologia: Canga (CG)
Possui homogeneidade granulométrica e química entre as amostras que a representam. É
constituída basicamente por hematitas compactas, goethita com aglomerados aluminosos (gibbsíticos)
livres ou nos alvéolos, associados ou permeando seus cristais; e goethita terrosa, o que explica os
elevados teores de contaminantes, principalmente, Al2O3 (5%), P (podendo chegar a 0,3%) e PPC
(10%). Apesar do baixo teor de SiO2, as principais fontes são o quartzo livre ou misto (nas frações
mais grossas) e a goethita terrosa. A presença de TiO2 não foi identificada microscopicamente. As
figuras 4.26 e 4.27 respectivamente apresentam a composição mineralógica global e fotomicrografias
típicas dessa litologia (Márquez et al. 2008).
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MN - Óxido de Manganês
CA - Caulinita
GB - Gibbsita
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Figura 4.26 - Canga – composição mineralógica global

HE – Hematita, GO – Goethita, GB – Gibbsita
Figura 4.27 - Fotomicrografia da Canga (Fonte: Vale)

Litologia: Itabirito Friável (IF)
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Possui heterogeneidade granulométrica e química entre as amostras que a representam. É
constituída, predominantemente, por hematitas compactas, mas também possui goethita e goethita
terrosa em proporções variadas, além do quartzo livre. Praticamente, não possui magnetita e a
quantidade de caulinita e gibbsita é baixa, apesar da primeira contribuir bastante no teor de Al2O3. O
teor de Al2O3 é elevado somente para as frações -8,0 +1,0 mm e -0,045 mm. O teor de SiO2 é bastante
variável, sendo necessária a concentração das amostras em alguns casos, o que é possível, pois
apresenta grau de liberação adequado. As principais fontes desse contaminante são o quartzo livre e a
caulinita; esta principalmente, abaixo da fração 0,075 mm. Na fração -8,0 +1,0 mm, a goethita terrosa
também aparece como fonte de sílica. As figuras 4.28 e 4.29, respectivamente apresentam a
composição mineralógica global e fotomicrografias típicas dessa litologia (Márquez et al. 2008).
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Figura 4.28 -Itabirito Friável – composição mineralógica global

HE – Hematita, QZ – Quartzo, GO – Goethita, CA – Caulinita.

Figura 4.29 - Fotomicrografia do Itabirito Friável (Fonte: Vale)
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Litologia: Itabirito Goethítico (IGO)
Não possui variação significativa de massa retida ao longo da distribuição granulométrica. É
constituída, basicamente, por hematitas compactas, goethita, quartzo livre e misto (este em maior
proporção nas frações mais grossas). Em geral, a magnetita está presente e, ocasionalmente, pode não
ocorrer. Para a fração -8,0 +1,0 mm, o SiO2 é alto, o grau de liberação é baixo o que realmente indica
que as partículas estão associadas. Onde seria necessária a concentração, a qual será difícil de atingir
pela baixa liberação. As figuras 4.30 e 4.31 apresentam a composição mineralógica global e
fotomicrografias típicas dessa litologia. Vale ressaltar que as amostras 3.414 e 3.415, apesar de terem
sido classificadas como itabiritos goethíticos, devido à mineralogia e qualidade química, foram
reclassificadas para a litologia hematita goethita (Márquez et al. 2008).
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Figura 4.30 -Itabirito Goethítico – composição mineralógica global

HE – Hematita, QZ – Quartzo, GO – Goethita, MA - Magnetita.

Figura 4.31 – Fotomicrografia de Itabirito Goethítico (Fonte: Vale)
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Litologia: Itabirito Compacto (IC)
Possui homogeneidade granulométrica e química entre as amostras que a representam. É
constituída basicamente de hematitas compactas, quartzo livre e misto que é o principal mineral
portador de SiO2. A magnetita e hematita martítica ocorrem em menor proporção, bem como as
goethitas. Em geral essa litologia possui baixo teor de contaminantes. As figuras 4.32 e 4.33
apresentam a composição mineralógica global e fotomicrografias típicas dessa litologia. (Márquez et
al. 2008).
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Figura 4.32 -Itabirito Compacto – composição mineralógica global

HE – Hematita, QZ – Quartzo.
Figura 4.33–Fotomicrografia de Itabirito Compacto (Fonte: Vale)

Litologia: Itabirito Anfibolítico (IAF)
Possui ligeira heterogeneidade granulométrica e química entre as amostras que a representam,
sendo constituído basicamente por hematita martítica, goethita e goethita terrosa, o que explica os
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altos teores de contaminantes como Al2O3 (superior a 1,20%), P (superior a 0,14%) e PPC. A presença
de hematita abaixo da fração 0,21 mm. é mínima. A principal fonte de SiO2 é o quartzo livre e misto
(este presente principalmente na fração -8,0 + 1,0 mm), podendo ter contribuição da caulinita que
ocorre em menor proporção. As figuras 4.34 e 4.35 apresentam a composição mineralógica global e
fotomicrografias típicas dessa litologia (Márquez et al. 2008).

Litologia IAF
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Figura 4.34 - Itabirito Anfibolítico – composição mineralógica global

HM – Hematita Martítica, QZ – Quartzo, GO – Goethita, MA - Magnetita.
Figura 4.35–Fotomicrografia de Itabirito Anfibolítico (Fonte: Vale)

Litologia: Hematita Goethítica (HG)
Possui heterogeneidade granulométrica e química entre as amostras que a representam. É
constituída basicamente por hematita, goethita (possui aglomerados aluminosos – gibbsíticos, em seus
alvéolos), goethita terrosa e quartzo livre, sendo estes dois últimos os principais responsáveis pela
fonte de SiO2, juntamente com a caulinita. Nas frações abaixo de 0,21 mm possuía baixo teor de SiO2,
mas altos teores de Al2O3, e em algumas frações também altos teores de P, TiO2 e PPC. As amostras
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3.414 e 3.415 foram reclassificadas para esta litologia por serem semelhantes mineralógica e
quimicamente. As figuras 4.36 e 4.37 apresentam a composição mineralógica global e
fotomicrografias típicas dessa litologia (Márquez et al. 2008).
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Figura 4.36 -Hematita Goethítica – composição mineralógica global

HE – Hematita, QZ – Quartzo, GO – Goethita, MA - Magnetita.
Figura 4.37–Fotomicrografia de Hematita Goethítica (Fonte: Vale)

Aluminosas
As amostras classificadas como aluminosas por possuir características mineralógicas e
químicas diversificadas foram reclassificadas considerando os minerais portadores de SiO 2, Fe e
Al2O3. Assim, as hematitas aluminosas possuem um baixo percentual de quartzo, caulinita e goethita
terrosa (3.422, 3.430, 3.432) comparando com as amostras que foram consideradas como itabirito
aluminoso (3.428 e 3.431). As figuras 4.38, 4.39 e 4.40 apresentam a composição mineralógica global
e fotomicrografias típicas dessas litologias (Márquez et al. 2008).
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Figura 4.38 - Aluminosas – Itabirito composição mineralógica global
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Figura 4.39 - Aluminosas – Hematita composição mineralógica global
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HE – Hematita, GO – Goethita, GB – Gibbsita, CA – Caulinita.

HE – Hematita, GB – Gibbsita, CA – Caulinita.
Figura 4.40–Fotomicrografia de Hematita Aluminosa (Fonte: Vale)

Litologia: Itabirito Manganesífero (IMN)
Possui heterogeneidade granulométrica e sua composição mineralógica, é constituída por
hematita e quartzo. As amostras 3413 e 2.308 apresentaram teores significativos de magnetita e
hematita martítica. As figuras 4.41 e 4.42 apresentam a composição mineralógica global típica dessa
litologia (Márquez et al. 2008).
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Figura 4.41 - Itabirito Manganesífero – composição mineralógica global

159

Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 184p.

HE – Hematita, GB – Gibbsita, QZ – Quartzo.

Figura 4.42 – Fotomicrografia Itabirito Anfibolítico (Fonte: Vale)

Na figura 4.43 é mostrada a composição mineralógica por tipologia das 64 amostras utilizadas
para a caracterização tecnológica onde podemos observar que as variáveis, hematita, goethita e
gibbsita estão presentes em maior proporção em relação às outras variáveis mineralógicas presentes
em todas as litologias da mina de Brucutu.

Figura 4.43 - Composição mineralógica estimada por litologia (Fonte: Vale)

4.7

RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS AMOSTRAS
Nos resultados dos testes tecnológicos serão mostrados gráficos estatísticos com siglas e cores

que correspondem as seguintes litologias.
IF
HGO
HAF
IAF
IAL

Itabirito Friável
Hematita Goethítica
Hematita Anfibolítica
Itabirito Anfibolítico
Itabirito Aluminoso

HAL
IMN
CG
IC
IGO
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Hematita Aluminosa
Itabirito Manganesífero
Canga
Itabirito Compacto
Itabirito Goethítico
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4.7.1 Fração -8,0+1,0mm (G1)
A figura 4.44 apresenta o percentual retido simples na fração -8,0+1,0mm das amostras
estudadas, onde se observa uma heterogeneidade granulométrica entre as litologias e nas próprias
frações. Isso impacta na produção de sínter feed da instalação de beneficiamento, seja como produto
natural e/ou através da concentração gravítica.

Figura 4.44 - Fração -8,0+1,0mm. (Fonte: Vale)

É nesta fração que o quartzo ocorre de forma mista e livremente de forma bastante variável. O
grau de liberação do quartzo para as amostras pobres em SiO2 influencia grandemente no resultado da
concentração gravítica, como mostrado na figura 4.45.

Figura 4.45 - Fração -8,0+1,0mm – Grau de Liberação do Quartzo (Fonte: Vale)
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Para grande parte das litologias presentes na mina de Brucutu não há necessidade de
concentração. Aquelas que foram submetidas ao processo de concentração gravítica são apresentadas
na figura 4.46. Assim as premissas para realização dos testes de concentração gravimétrica foram de
trabalhar com condicionantes que permitissem obter uma recuperação mássica de SiO2 próxima da
atual especificação para o sínter feed (% SiO2 < 4,5).

Figura 4.46 - Fração -8,0+1,0mm – SiO2 Concentrado (Fonte: Vale)

No gráfico da figura 4.47 temos a correlação dos minerais aluminosos na alimentação e o teor
de Al2O3 no concentrado. Embora o conjunto de dados não seja numericamente representativo, mostra
uma tendência de aumento do teor de Al2O3 no concentrado à medida que a porcentagem de minerais
aluminosos aumenta na alimentação da jigagem.
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Figura 4.47 - Fração –8,0+1,0mm – % minerais aluminosos x % Al2O3 no concentrado
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4.7.2 Fração -1,0+0,21mm (G2)
A figura 4.48 apresenta o percentual retido simples na fração -1,0 +0,21mm das amostras
estudadas, onde se observa uma heterogeneidade granulométrica entre as litologias e entre as frações
granulométricas. O que impactara diretamente na produção de sínter feed.

Figura 4.48 - Fração -1,0+0,21mm - % Retida Simples (Fonte: Vale)

Observando a figura 4.49 podemos presumir que o quartzo misto não ocorre com inclusão de
fases ferruginosas na maioria das amostras o que poderia empobrecer o concentrado. Para grande parte
das amostras a percentagem de liberação do quartzo é alta

Figura 4.49 - Fração -1,0+0,21mm - grau de liberação do quartzo. (Fonte: Vale)
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Os campos de 2.400 e 6.000 Gauss, que representam a aplicação industrial dos estágios de
média intensidade de campo magnético (separador tipo tambor – 6.000 Gauss) e alta intensidade de
campo magnético (WHIMS – 9.000 Gauss), foram definidos a partir dos estudos realizados com as 06
primeiras amostras citadas no tópico 1.
O gráfico da figura 4.50 apresenta o teor de SiO2 no concentrado final, mostrando que apenas
as tipologias Itabirito goethítico e Itabirito compacto não apresentaram bons resultados devido ao
baixo grau de liberação. Observou-se em uma das amostras do itabirito compacto a presença de
quartzo com inclusões de hematita. O resultado da tipologia itabirito manganesífero indica a
necessidade de mais estágio de concentração magnética para adequar o teor do SiO2 no concentrado
final.

Figura 4.50 - Fração -1,0+0,21mm – SiO2 concentrado. (Fonte: Vale)

Nesta faixa, onde o equipamento utilizado foi o concentrador magnético L4, os resultados
apresentados na figura 4.51 mostram muito bem a eficácia no campo a 2.400 Gauss para reter o
material magnético (magnetita e martita). Nota-se que, na maioria das amostras, a quantidade desses
minerais é praticamente nula no rejeito.
Outro ponto importante a ser analisado (figura 4.52) está no fato da massa dos minerais
recuperados na separação de média intensidade de campo magnético não estar relacionada a um
determinado litotipo, ou seja, dentro de um mesmo litotipo as amostras possuem uma variação
representativa em relação a esta massa retida no campo de 2.400 Gauss.
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Figura 4.51 - Fração -1,0+0,21mm – %HM e MA na AL X Recuperação mássica no campo de 2400 Gauss
utilizando o concentrador magnético L4 (Inbrás). (Fonte: Vale)
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Figura 4.52 - Fração -1,0+0,21mm – valores máximo, médio e mínimo de recuperação em massa no campo de
2400 gauss. (Fonte: Vale)

4.7.3 Fração -0,21mm
A figura 4.53 mostra o percentual passante na fração -0,21mm das amostras estudadas. Esta
figura mostra a contribuição de cada fração no material total abaixo de 0,21mm, onde se observa uma
heterogeneidade granulométrica entre as litologias e também dentro das mesmas.
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Figura 4.53 - Fração -0,21mm – % passante. (Fonte: Vale)

O grau de liberação na fração -0,21mm são altos para todos os litotipos, conforme apresentado
na figura 4.54.

Figura 4.54 - Fração -0,21mm – grau de liberação do quartzo. (Fonte: Vale)

Na figura 4.55 tem-se o resultado de testes de amostras que foram submetidas a dois estágios
de deslamagem com dispersão em pH 9,8 utilizando hidróxido de sódio (NaOH). Verificou-se que
existe uma correlação entre as altas percentagens de minerais aluminosos e os minerais goethita
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terrosa, gibbsita e caulinita. Para um alto percentual de lama de minerais aluminosos existe um
aumento de minerais tais como GT+CA+GB (goethita terrosa, gibbsita e caulinita) e como é de se
esperar um aumento na porcentagem de alumina.

Figura 4.55 - % lama x minerais aluminosos x deslamagem.(Fonte: Vale)

A figura 4.56 representa a correlação dos minerais portadores de alumina e o percentual de
lama na alimentação da deslamagem.

Figura 4.56 - Correlação dos minerais portadores de alumina e o percentual de lama na alimentação da
deslamagem. % (lama, minerais aluminosos, overflow) (Fonte: Vale)
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Litologia: Itabirito Compacto:


Amostra 1 (3.420): baixo grau de liberação na fração -0,21+0,075mm e essa fração
representa a maior proporção em massa na alimentação da flotação;



Amostra 2 (3.421): apesar do grau de liberação adequado ao processo de concentração, os
resultados sugerem necessidade de adequação na dosagem de coletor;

Litologia: Hematita Anfibolítica: Elevado percentual de lama na alimentação da flotação;
Litologia: Itabirito Anfibolítico:


Amostra 1 (3.425): elevado percentual de lama na alimentação da flotação;



Amostras 2 e 3 (3.426 e 3.427): apesar do percentual de lama não ser muito elevado, os
resultados indicam a necessidade de realização de estudo mais detalhado no processo de
deslamagem, pois a percentagem dos minerais como goethitas, caulinita e gibbsita é
maior.

Litologia: Aluminosas
Elevado percentual de lama na alimentação da flotação;
A figura 4.57 apresenta o resultado do teor de SiO2 no concentrado (pellet feed) Algumas
amostras componentes dos litotipos não obtiveram bons resultados conforme contextualizado nos
ensaios mineralógicos:

Figura 4.57 - Fração -0,21mm – teor SiO2 pellet feed. (Fonte: Vale)

168

Arroyo C E O., 2014, Caracterização Geometalúrgica e Modelagem Geoestatística da mina Brucutu

Litologia: Itabirito Manganesífero
A figura 4.60 apresenta o teor de SiO2 por litologia de acordo com a dosagem de amina.
Outros testes mostraram elevados percentuais de lama na alimentação da flotação e contaminantes tais
como TiO2, MgO e Mn, e que apesar dos baixos teores podem inibir a ação dos reagentes, tanto na
deslamagem quanto na flotação.

Figura 4.58 - Fração -0,21mm – teor SiO2 “Pellet Feed”, Litotipo e Dosagem de Amina (Fonte: Vale)

Na figura 4.59 apresenta a dosagem de coletor em função do teor de SiO2 na alimentação da
flotação. Para as amostras mais ricas é necessária maior dosagem de coletor para obtenção de pellet
feed com qualidade de redução direta
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Figura 4.59 -Fração -0,21mm – dosagem de Coletor. (Fonte: Vale)
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4.8

PREMISSAS UTILIZADAS PARA ANÁLISE
Baseando-se nas especificações técnicas do mercado foi formada uma matriz que é mostrada

na tabela 4.9 com os critérios utilizados para a avaliação dos resultados dos testes de bancada a qual a
mina de Brucutu deve atender.
Os indicadores de desempenho foram definidos da seguinte forma: muito alto (MA), alto (A), normal
(N), baixo (B), muito baixo: (MB).
O valor de SiO2 esperado nos ensaios tecnológicos é de 4,5% para o sínter feed. Para o pellet
feed, se espera um valor igual o menor que 1% de SiO2, obedecendo ao resultado padrão do teste de
bancada, sem as otimizações das variáveis operacionais.
Tabela 4.9: Premissas utilizadas para análises (Fonte: Vale)
PREMISSAS

MA

A

N

B

MB

< 0,6%

> 0,6 e < 0,8%

> 0,8 e < 1,0%

> 1,0 e < 3%

> 3%

< 5%

> 5 e < 11%

> 11 e < 19%

> 19 e < 24%

> 24%

Fe no rejeito

< 15%

> 15 e < 20%

> 20 e < 25%

> 25 e < 30%

> 30%

Massa de lama

< 10%

> 10 e < 25%

> 25 e < 40%

> 40 e 55< %

> 55%

Lama na flotação

< 2%

> 2 e < 3%

> 3 e < 4%

> 5 e < 6%

> 6%

Rec. mássica na sep. Magnética
Quantidade min. Port Al2o3
(GT+GB+GA)
%Al2O3 global

< 40%

> 40 e < 50%

> 50 e < 60%

> 60 e < 70%

> 70%

< 5%

> 5 e < 12%

> 12 e < 18%

> 18 e < 25%

> 25%

< 0,7%

> 0,7 e < 1,8%

> 1,8 e < 2,5%

> 2,5 e < 3,2%

> 3,2%

%P Global

< 0,005%

> 0,005 e < 0,020%

> 0,020 e < 0,035%

> 0,035 e < 0,05%

> 0,050%

%Mn Global

< 0,006%

> 0,006 e < 0,012%

> 0,012 e < 0,018% > 0,018 e < 0,024%

> 0,024%

-8 = 1mm

< 9%

> 9 e < 22%

> 22 e < 27%

> 27 e < 35%

> 35%

-1 +0,21mm

< 18%

> 18 e < 21%

> 21 e < 24%

> 24 e < 27%

> 27%

-0,21mm

< 45%

> 45 e < 50%

> 50 e < 55%

> 55 e < 60%

> 60%

-8 = 1mm

< 2,8%

> 2,8 e < 4,3%

> 4,3 e < 5,8%

> 5,8 e < 7,3%

> 7,3%

-1 +0,21mm

< 13%

> 13 e < 17%

> 17 e < 21%

> 21 e < 25%

> 25%

-0,21mm

< 8%

> 8 e < 10,5%

> 10,5 e < 13%

> 13 e < 15,5%

> 15,5%

<35%

<35 e >50%

<50 e > 75%

< 75 e > 90%

> 90%

Flotabilidade (% SiO2 no
Concentrado)
SiO2 na Alimentação. Flotação

%Massa

% SiO2

Grau de liberação de Quartzo

MA = Muito Alto

A = Alto

Legenda
N = Normal
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B = Baixo

MB = Muito Baixo
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES

5.1

ANÁLISE DETALHADA DO MODELO GEOMETALURGICO
De posse dos resultados das análises geoquímicas, mineralógicas, testes a escala piloto,

modelagem dos domínios em função do controle estrutural e fazendo uso de ferramentas de estimativa
geoestatística foi possível gerar o modelo geometalúrgico da mina de Brucutu,em função das litologias
presentes.
As figuras 5.1 e 5.2 mostram o modelo em planta e perfil, respectivamente, da mina de
Brucutu, modelo útil para fazer um zoneamento por litologia da mina permitindo através de filtros
caracterizar e prever possíveis comportamentos nos diferentes processos de recuperação metalúrgica,
geoquímica e mineralogia

Figura 5.1–Zoneamento por litologia da mina de Brucutu planta

A seguir será feita uma descrição conclusiva de cada uma das litologias presentes na mina.em
funçao dos testes de bancada realizados a escala piloto no centro de pesquisa da mina de Fabrica
(Vale)

Itabirito Friável
Representa a maior fonte de pellet feed na mina, totalizando 80% da reserva. É favorável à
produção de sínter feed natural sem utilização de jigagem (para minerio com > 55% de Fe), mas
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precisa de corretivo granulométrico e químico para geração de massa. O quartzo se encontra liberado,
facilitando os processos de concentração e remoção de lama em processo eficiente. A recuperação de
massa magnética (WDRE+WHC) é satisfatória (>50%). Grande parte das amostras do Itabirito Friável
foi favorável à geração de PE, no entanto, algumas resultaram em perdas consideráveis de Fe para o
rejeito, indicando a necessidade de se trabalhar melhor as variáveis operacionais.

Figura 5.2–Zoneamento por litologia da mina de Brucutu perfil

Itabirito Goethítico
Sua ocorrência na mina é relativamente grande, O quartzo se encontra liberado, mas devido ao
baixo grau de liberação na fração –8 +1mm, não obteve qualidade de sinter feed para o material
concentrado em bateia. A recuperação de massa magnética (WDRE+WHC) é satisfatória (>50%),
apresentando grande concentração de magnetita. Os parâmetros químicos de suas frações mais grossas
favorecem a inclusão desta tipologia como corretivo químico de SiO2 do Itabirito Friável sendo
também favorável a remoção de lamas e produção de concentrado de flotação com boa recuperação
metalúrgica.

Hematita Goethítica
Sem a necessidade de jigagem, a Hematita Goethítica é favorável à geração de sínter feedcom
qualidade. Sendo naturalmente grossa, ou seja, com porcentual em massa maior que 32% na fração –8
+1mm, esta tipologia pode ser considerada como corretivo granulométrico do Itabirito Friável. A
recuperação de massa magnética (WDRE+WHC) é baixa (<50%). Além de ser favorável à remoção de
lamas em deslamagem otimizada, também é favorável à geração de concentrado de flotação com
qualidade, mas sua recuperação mássica e metalúrgica é comprometida devido à baixa seletividade da
goethita, gerando rejeitos com alto teor de Fe. A reserva de minério goethítico (hematita e itabirito)
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deverá encerrar em 2012, portanto, a operação da jigagem passa a ser necessária para manutenção da
qualidade química do sínter feed.

Canga
Sua ocorrência na mina é relativamente grande e, pode ser considerado como corretivo
granulométrico para Itabirito Friável, sendo favorável a produção de sínter feednatural, possui parte do
quartzo não liberado desfavorecendo a separação magnética. Apesar de conter grande índice de
minerais portadores de Al2O3, apresenta e ótimo desempenho na deslamagem, sendo esta considerada
operação unitária crítica devido à correlação existente entre os minerais portadores de Al2O3 com lama
na alimentação da flotação. A metade das amostras de Canga foi favorávelà geração de PE
(concentrado de flotação), no entanto, resultaram em perdas consideráveis de Fe para o rejeito,
indicando a necessidade de se trabalhar melhor as variáveis operacionais.

Itabirito Compacto
Apresenta baixo Grau de Liberação do Quartzo, não sendo possível geração desínter
feednatural e também jigado. Sendo naturalmente grosso, ou seja, com percentual em massa maior que
27% na fração –8 +1mm, esta tipologia pode ser considerada como corretivo granulométrico do
Itabirito Friável. A recuperação de massa magnética (WDRE+WHC) é satisfatória (>50%), porém
com alto teor de SiO2 nosínter feed(entre 11 e 30% de SiO2). Apesar de deslamar bem, não é favorável
a geração de concentrado de flotação com qualidade (entre 1,4 e 2,0% de SiO2).

Hematita Anfibolítica
Já se encontra com teor favorável à geração desínter feed natural, sem necessidade de jigagem,
mas sua massa nas frações mais grossas é relativamente baixa, inviabilizando a sua composição para
este fim. A recuperação de massa magnética (WDRE+WHC) é satisfatória (>50%). Deslamagem
ruim, consequentemente mostrou-se desfavorável à geração de produto com qualidade na flotação
devido principalmente à presença de minerais portadores de Al2O3. Tipologia considerada como
estéril.

Itabirito Anfibolítico
Possui teor favorável à geração desínter feednatural, sem necessidade de jigagem, mas sua
massa nas frações mais grossas é relativamente baixa, inviabilizando a sua composição para este fim.
A recuperação de massa magnética (WDRE+WHC) é satisfatória (>50%). Deslamagem ruim,
consequentemente mostrou-se desfavorável à geração de produto na flotação. Tipologia considerada
estéril em função das descrições acima.

Itabirito Aluminoso
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Com baixa ocorrência na mina e grande portador de Al2O3, não foi favorável à geração de
sínter feed. A recuperação de massa magnética (WDRE+WHC) é baixa (<50%). Apesar de deslamar
bem e possuir baixo percentual de SiO2 (<2,08%) na alimentação da flotação é desfavorável a geração
de produto em função da baixa liberação. Tipologia lavrada como estéril.

Hematita Aluminosa
Apresentou ser favorável à geração de produtos com qualidade de SiO2, contudo apresentou
Al2O3 alto, além de apresentar grandes perdas na flotação. Apesar de possuir pouca massa, será feita
uma investigação mais detalhada, pois atualmente é lavrado como minério.

Itabirito Manganesífero
Foram testadas amostras, com menores e maiores níveis de Mn. A recuperação de massa
magnética (WDRE+WHC) é satisfatória (>50%). Apesar do baixo teor de SiO2 (0,23% de SiO2) no
concentrado a nível de PE (concentrado de flotação), na amostra contendo baixo Mn (0,28% de Mn),
seu nível de Mn (0,054% de Mn) foi insatisfatório para qualidade (limitado a 0,012% de Mn), além do
Al2O3 (0,22% de Al2O3), de outro lado o comportamento na deslamagem e na flotação foi bem.
Tipologia considerada como estéril ou entra como diluição.

5.2

CONCLUSÕES
A partir das análises dos resultados apresentados, pode-se concluir que:


As tipologias Itabirito Anfibolítico e Hematita Anfibolítica que estavam sendo incorporadas
ao ROM passaram a ser consideradas como estéril.



A tipologia Hematita Aluminosa (em pequenas proporções, <5%) que não estava sendo
incorporada ao ROM passou a ser incorporada, ou seja, passou a ser considerado minério.



Um controle eficaz de granulometria, químico e mineralógico alavanca a produção.



Foram identificadas e quantificadas as variáveis mineralógicas que influenciam os processos
de recuperação metalúrgica do minério, assim existe uma grande oportunidade de melhorar
tais processos através de um melhor conhecimento dessas variáveis, tanto em termos de
quantificação e localização.



O processo de estimativa num ponto não amostrado deveria usar somente informações que
estejam dentro do mesmo domínio em que se encontra o ponto a ser estimado, com o intuito
de minimizar os erros de estimativas associados, já que domínios diferentes apresentam
diferentes comportamentos em termos de variabilidade espacial. É importante, portanto, a
definição destes domínios estruturais ainda mais nas formações ferríferas bandadas do
Quadrilátero Ferrífero que sofreram ao longo de sua evolução geológica, além de alterações
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mineralógicas, processos deformacionais produto da ação de altas pressões, tensões e variação
de temperatura que originam fenômenos como dobramentos, fraturas, falhas e xistosidade.
Minérios de mesma tipologia apresentam comportamentos diferentes nos processos de
recuperação metalúrgica. Essa variabilidade poderia estar associada ao fato de que existem
setores diferenciados, resultantes da variação dos mecanismos de deformação. Nesse contexto
e baseados nos trabalhos de mapeamento estrutural da mina de Brucutuse evidenciou o
redobramento do flanco inverso de uma dobra recumbente (D1) de escala regional. A
geometria resultante corresponde a uma dobra reclinada, de caráter similar, com as unidades
do Supergrupo Minas situadas no núcleo da dobra, onde as características texturais e
granulométricas dos minérios de ferro dos flancos normal e inverso no sinclinal Gandarela são
distintas face ao padrão de superposição de mecanismos de cisalhamento antitético no flanco
normal e sintético no flanco inverso. Assim, os minérios de ferro do flanco normal
apresentam-se, em geral, volumetricamente, mais grossos e com textura granolepidoblástica e
no flanco inverso, mais fino e com textura lepidogranolástica. Definiu-se, desta forma, dois
domínios estruturais da mina Brucutu: os minérios de ferro dos flancos normal e do flanco
inverso. Estruturalmente, o contato entre estes domínios, ou flancos, é representado por uma
superfície denominada superfície axial da dobra. Esta superfície foi fisicamente determinada
pela presença de itabiritos manganesíferos que ocorrem a partir do topo da Formação Cauê.
Com as informações provenientes dos furos de sonda e de mapeamento foi possível, portanto,
modelar a superfície axial da dobra permitindo assim os dois domínios em três dimensões: o
primeiro domínio de “flanco inverso” e o segundo “flanco normal”.


As técnicas analíticas utilizadas para a caracterização mineralógica das rochas normalmente
são a microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e difratometria de raios X.
Estas, técnicas além de ter um custo, elevado dependem da quantidade de dados e requerem
mão de obra especializada. No trabalho foi utilizada a metodologia conhecida como
normalização estequiométrica ou cálculo normativo a mesma que requer de alguns dados
como: conhecer a paragêneses mineral, as amostras deverão ter os seguintes elementos
analisados: Fe, FeO, Si, Al, P, Mn, CaO, MgO e PF via análise geoquímica.No presente
estudo foi realizado o cálculo normativo de 3.084 amostras correspondentes a furos de sonda
e frentes de lavra. Como resultado se obteve 3.081 amostras com bons resultados e três dados
com valores negativos e que ao fazer o fechamento em 100% apresentaram valores
discrepantes. Para validar este cálculo estequiométrico foi realizada a caracterização
mineralógica no laboratório das 64 amostras e logo se fez um comparativo do resultado via
cálculo estequiométrico, no qual se observou que o erro é tolerável por se considerar nesse
tipo de procedimentos erros máximos de 5% sendo que no presente estudo os erros atingiram
valores máximos de 3%.
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Este método de cálculo estequiométrico mostrou ser de baixo custo em relação aos dados de
análise padrão via microscópio de petrografia;



Com as informações de mineralogia pode-se informar o teor mineralógico de uma pilha e
também poderá ser possível criar os zoneamentos mineralógicos e predefinir frentes de lavra
com determinadas características.



Na estimativa mineralógica por krigagem o ideal seria modelar e utilizar variogramas para
cada domínio e para cada variável. Ao se fazer o estudo variográfico para cada domínio, não
foi possível se chegar a um variograma bem definido para o flanco normal, ao menos para a
variável mineralógica Hematita Global, motivo pelo qual as estimavas foram feitas com um
mesmo variograma para cada variável independentemente do domínio no qual o bloco a ser
estimado se encontrava. No entanto, na definição das vizinhanças de estimativas foram usadas
somente informações que se encontravam no mesmo domínio do bloco a estimar. Ao fazer
esta estimava foi possível calcular os tipos mineralógicos predominantes na mina de Brucutu e
que em função desses valores será possível prever o percentual aproximado dos tipos
mineralógicos e variabilidade do ROM embasando novos estudos tecnológicos.



Foram realizadas validações cruzadas no intuito de se avaliar a possível qualidade da
estimativa quando se trabalha com domínios diferentes em comparação com a opção de se
considerar um único domínio. A análise não foi claramente favorável para a situação em que
domínios diferentes são considerados na definição da vizinhança, mas na maioria das vezes a
estimativa foi melhor trabalhando-se com domínios diferentes. Cabe lembrar que a
comparação realizada através da validação cruzada nos dois casos se refere a estimativas
realizadas no suporte das informações. Para o caso de blocos, a diferença entre os erros
poderiam ser menores entre as duas metodologias.



Foram realizadas 20 simulações seqüenciais gaussianas em cada domínio para a variável
hematita global com o intuito de observar a incerteza presente além da variável em função
também dos domínios estruturais definidos flanco normal e inverso. Os modelos simulados
foram validados através de gráficos q-q que comparam as distribuições dos dados simulados
com os dados reais.



Através da aplicação de regressão foram criados modelos lineares multivariados através dos
quais se comprovou, para a mina de Brucutu, que não só as variáveis químicas, mas também
informações sobre litologia, composição mineralógica e a consideração dos domínios
estruturais (flanco inverso e normal) podem influenciar na recuperação mássica e metalúrgica
das operações de processamento analisadas.



Foram simuladas curvas de fragmentação por litologia com o intuito de prever também quais
seriam os possíveis produtos o que permite também fazer um zoneamento dos setores da mina
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frente a um determinado sistema de britagem que satisfazem uma condição para um
determinado produto. Se observando que existe um comportamento diferente dos produtos da
mesma litologia em função da sua posição espacial relacionada aos domínios estruturais,
também se observou que as curvas apresentam certo deslocamento em relação às curvas
padrão, o que poderá ser calibrado utilizando outros equipamentos na britagem.


Como resultado, o modelo geometalúrgico abre muitas possibilidades, pois além de contar
com informações convencionais de química, este modelo da mina conta com informações de
mineralogia, de domínios e informações a respeito dos tipos mineralógicos predominantes.
Dessa forma, seria possível prever o percentual aproximado dos tipos mineralógicos e
variabilidade do ROM,o que possibilita setorizar a mina em função das respostas que os
minérios podem apresentar frente a vários processos de recuperação metalúrgica na mina
Brucutu.

5.3 TRABALHOS FUTUROS


Utilizar técnicas de modelagem geológica implícita, que permitira uma modelagem com
embasamento matemático permitindo gerar sólidos a partir de pontos amostrados.



Devido a grande variabilidade mineralógica da mina, foi sugerida uma sistematização de
testes em bancada para antecipação de ajustes operacionais na Usina, bem como uma
sistematização de análise mineralógica da composição da pilha. Essa atividade encontra-se
em fase de análise.



Efetuar um estudo mais detalhado das tipologias aluminosas frente ao processo, incluindo
análise com lâminas delgadas por estas serem consideradas boas para uso como corretivo
químico de SiO2; em especial a tipologia manganesífera.
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