
ASPECTOS GEOLÓGICOS E TECNOLÓGICOS DO DEPÓSITO DE 
ZINCO/CHUMBO DE SALOBRO - PORTEIRINHA- MG 

Penna, M. T. M. 1;Teixeira, N. 1
; Crocco, A. F. 1

; Maciel, J. D. 1
; Luz, A. 8 2

; 

Almeida, S. L. M.2
; Neumann, R.2 

(I ) CVRD - Diretoria de Desenvolvimento de Projetos Minerais 
BR 262 - km 296 - Caixa Postal 09 - CEP 33010-970 - Santa Luzia - MG 

marcio.penna@cvrd.com.br 
<2l CETEM - Centro de Tecnologia Mineral 

Avenida lpê 900 - llha da Cidade Universitária CEP 21.941-590- Rio de Janeiro - RJ 
aluz@cetem.gov.br 

O depósito do Salobro localiza-se no município de Porteirinha, a 600 Km de Belo Horizonte, e a 

aproximadamente 420 Km do "Smelter" da CMM - Companhia Mineira de Metais, empresa pertenceu~ ao 

grupo Votorantim. A sondagem realizada pela CVRD, chegou a um depósito com 8,3 milhões de toneladas de 

minério sulfetado com teor médio de 7,12% de Zn + Pb. Os estudos de mineralogia e de concentração foram 

realizados pelo Centro de Desenvolvimento Mineral - CDM/CVRD em parceria com o CETEM, a partir de uma 

amostra representativa do minério sulfetado do Salobro.A composição mineralógica apresentou os seguintes 

minerais: esfalerita, galena, pirita, albita, biotita, clorita, quartzo, homblenda, e pirofilita. A liberação da 

esfalerita e da galena, inicia-se a partir de O, 15 mm, e é relativamente significativa, em relação aos minerais de 

ganga, a partir de 0,074 mm. Os ensaios de concentração por flotação permitiram a obtenção de concentrados de 

zinco com teores de 48 a 57 % de Zn, e recuperações superiores a 80 %. Foram obtidos também concentrados de 

chumbo com teores de 63 a 72 % de Pb, e recuperações da ordem de 80 %. 

Palavras chave: zinco., chumbo, flotação de polissulfetos, galena, esfalerita 

Área temática: flotação 
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INTRODUÇÃO 

A CVRD, através da DOCEGEO, realizou um extenso programa de prospecção mineral na região de 

Riacho dos Machados, ao longo de mais de 20 anos. Além do depósito do Salobro (Zn-Pb), a empresa descobriu 

na região e lavrou, entre 1990 e 1994, a mina de Ouro Fino (Au), produzindo cerca de 7 t de ouro. Durante a 

lavra da mina de Ouro Fino, trabalhos de mapeamento geológico, na escala I :50.000, confirmaram a existência 

de uma ocorrência de sulfeto maciço, mencionada no Projeto Porteirinha-Monte Azul /CPRM/1980 (Drumond et 

ai., 1980), na localidade de Salobro. A presença deste corpo de sul feto maciço levou à realização seqüencial dos 

trabalhos básicos de prospecção, com amostragem geoquímica de sedimentos de corrente e solos, escavações de 

trincheiras, sondagens e levantamentos geofisicos. Estes trabalhos de pesquisa permitiram definir os recursos 

geológicos de um depósito de zinco e chumbo. 

O depósito Salobro se insere no contexto geotectônico da borda centro-leste do Craton São Francisco 

(Almeida, 1977), na zona externa da Faixa de Dobramentos Araçuaí. Inúmeros estudos foram realizados na 

individualização e detalhamento das unidades desta porção do Craton. Os trabalhos de Guimarães et ai. (1993), 

Crocco-Rodrigues et ai. (1993) e Guimarães et ai. (1993) apresentam revisões e discussões detalhadas do 

conhecimento disponível. 

As mineralizações estão hospedadas em metassedimentos do Grupo Riacho dos Machados, depositados 

antes de I ,8 bilhões de anos . O Grupo Riacho dos Machados, por sua vez, está alojado em um embasamento 

granito-gnáissico de idade arqueana. O Grupo Riacho dos Machados, na região do córrego Salobro, foi 

individualizado, por Abreu & Belo de Oliveira ( 1998), em três unidades Iitoestratigráficas distintas, que foram 

informalmente denominadas, da base para o topo, como A, B e C. 

A Unidade A é constituída por quartzo-moscovita-clorita xisto. 

A Unidade B reúne uma grande variedade de metassedimentos clasto-químicos interdigitados, entre os 

quais se inclue um "metachert" ferruginoso, hospedeiro da mineralização de zinco e chumbo. 

A Unidade C corresponde a um pacote de xistos bandados compostos por proporções variadas de 

quartzo, feldspato, moscovita e clorita, localmente com níveis grafitosos ou granatíferos. 

A Mineralização de Zinco e Chumbo 

O pacote mineralizado (Unidade B) pode ser dividido em dois níveis. O primeiro, na base, compõe-se 

de um nível com uma camada de rocha calciossilicática e uma camada de "metachcrt", ambas com continuidade 

lateral ao longo do pacote. O segundo, no topo, compõe-se de um nível com inúmeras camadas de composição 

muito variadas e descontínuas, lateralmente. 

As calciossilicáticas do nível da base são rochas com quartzo + feldspato + granada + epidoto + 

anfibólio. A camada apresenta, como característica, um crescente aumento da proporção de quartzo, da base para 

o topo da rocha . O aumento progressivo da proporção <.k quartzo na rocha acarreta a passagem para uma rocha 

bandada com quartzo e anfibólio, aqui denominada de anfibólio metachert. 

A camada de anfibólio-metachert merece atenção especial por hospedar as mineralizações de zinco e 

chumbo do depósito do Salobro. A camada tem espessura variando entre 15 c 40 m. Coincidentemente, as 

menores espessuras (quando não resultantes da interferência de falhamentos) correspondem às interseções mais 

ncas. 
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O mineral de zinco do depósito de Salobro é a esfalerita e o de chumbo é a galena, não tendo sido 

observados outros minerais desses dois metais. A esfalerita tem granulação grossa. Ocorre maciça, em bandas, 

laminações, disseminações e também em vênulas. Apresenta-se nas cores carmim e alaranjada clara, com 

gradação de cor entre estas duas colorações. A coloração está diretamente ligada ao teor de ferro na estrutura da 

esfalerita. As cores em carmim são mais ricas em Fe e mais pobre em Zn. A galena apresenta também 

granulação grossa, e está predominantemente disseminada na esfalerita. 

Nas análises dos testemunhos de sondagem, os teores de prata estão abaixo de 4 ppm, e os teores de 

cádmio apresentam um valor médio de 20 ppm, atingindo valores máximos pontuais da ordem de 3000 ppm. 

Com bandas na ordem do centímetro, os anfibólios-metacherts contém bandas ricas ou totalmente 

constituídas de esfalerita, onde estão disseminados os cristais de galena. Estas bandas também podem apresentar 

quantidades variáveis de magnetita. 

Destaca-se, na camada de "metachert", a presença de lentes de sulfeto-maciço compostas de proporções 

variáveis de pirrotita + pirita + magnetita, que têm espessura entre I ,00 e 18,80 m .. Os minerais que compõem a 

ganga do minério do Salobro são o quartzo, albita, biotita, clorita hornblenda, pirofilita, e a magnetita. As 

mineralizações podem ser descritas como stratabound, uma vez que estão sempre hospedadas na camada de 

"metachert". 

Os corpos de minério individualizados, na avaliação de recursos, estão localizados ao longo de 1300 m 

da camada de "metachert". A camada se comporta como um homoclinal com caimento de 55°. Os corpos foram 

detalhados por cerca de 500 m ao longo do seu caimento, ou 450 m de profundidade, aproximadamente. 

Recursos Geológicos 

Os recursos geológicos do depósito do Salobro foram avaliados em 8,3 Mt, com teor médio de 7,12% 

Zn + Pb, e espessura média de 5,66 m. O cálculo de recursos foi elaborado a partir dos dados de uma malha de 

sondagem de aproximadamente 100 x 200 m, com 13.100 m de furos testemunhados e 850 m de furos 

rotopercussivos. Os corpos foram individualizados para um teor de cmie de 3,5% de Zn+Pb e espessura mínima 

de 2,00 m. O método de avaliação foi o da influência das seções, adotada como I 00 m que corresponde a meia 

distância entre as seções. O valor de densidade utilizado foi 3,1 g/cm3
, obtido em testes de bancada. 

Figueira et ai. (1982) estudaram, em usina piloto, a concentração, por flotação, do minério de chumbo e 

zinco da Mineração Morro Agudo, obtendo concentrados de chumbo com 53 ,3% e de zinco com 44% Zn .. Luz e 

Penna ( 1982) estudaram, em escala de bancada, a concentração, por flotação, do polissulfeto de chumbo, zinco e 

cobre de Pa1meirópolis-GO, obtendo concentrados de cobre com 19,6% e de zinco com 45%. 

DESENVOLVIMENTO 

A amostra utilizada nos ensaios de caracterização mineralógica e nos ensaios de concentração por 

flotação representa o minério maciço do depósito do Salobro. A análise química global e o Wl do minério são 

apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 -Análise química global do minério do Salobro 

Amostra 

161 



Tabela 2 -Resultados de WJ para o minério de Salobro 

Teste Wl (KWh/st) Wl (KWh/t) 

1 11,94 13 ,13 

2 11,91 13,10 
- -

O fluxograma de processo utilizado para a preparação da amostra é apresentado na figura l . 

Amostra 

~ 

- 6 # 

Homogeneização I 

Pilha Triangular 

30 Kg 5 Kg 5 Kg 

Det. Wl AG AQG 

30 amostras de 2 Kg para 
ensaios de moagem ensaios de flotação 

Figura 1: Fluxograma usado na preparação do minério de Pb e Zn do Salobro 

Mineralogia 

A composição mineralógica da amostra do minério de Salobro foi determinada por difração de raios X 

(Figura 2), e semiquantificada pelo método de Rietveld e por cálculos estequiométricos a partir da sua análise 

química. 

A esfalerita e a galena foram calculadas pelos teores de Zn e Pb, respectivamente, e a pirita pelo S 

restante, uma vez que há diversos outros carreadores de Fe na amostra. 
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A liberação dos sulfetos, em relação à ganga, foi estimada, visualmente, em imagens de elétrons retro

espalhados, geradas em MEV. 

20000 -
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10 20 

~Minerio Sulfatado· Salobro- CVRD- Head Sam 

46-1308 (I)· Pyrophyllite-2M · AI2Si4010(0H)2 
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(!fj41-0586 (") • Ankente • Ca(Fe,MgXC03)2 

29-0701 (/) • Cijnochlore·1MIIb, ferroan • (Mg,Fe 
[!}JS-0592 (/). Ga/ena, syn. PbS 

50 

~05-0566 (t) • Sphalente, syn • ZnS 

Figura 2 -Espectro de difração de raios X do minério sulfetado de Salobro. 

A quantificação dos minerais pelo método de Rietveld, e das fases sulfetadas a partir da análise química 

da Tabela 1, e uma composição de ambos (sul fetos por estequiometria, ganga por Rietveld e recalculada para 

100% mantendo a quantificação dos sulfetos) estão reproduzidos na Tabela 3. Os resultados de esfalerita e 

galena estão coerentes pelos 2 métodos utilizados, considerando-se os erros esperados pelo método de Rietveld 

numa mineralogia complexa, mas os teores de pirita são bem diferentes. Neste caso, optou-se por utilizar aquele 

derivado da análise química. 

Tabela 3 -Análise mineralógica (% massa) do minério sulfetado de Salobro 

Mineral Rietveld Estequiometria Final 

Esfalerita 8,0 10,13 10,1 
-

Gal ena I ,7 1,39 1,4 

Pirita 0,7 5,0 5,0 

Calcopirita -- 0,03 0,0 

Albita 2,4 -- 2,2 

Anquerita o -- 0,0 

Biotita 1,8 -- 1,7 

Clorita 4,3 -- 4,0 

Quartzo 64,1 -- 59,7 

Hornblenda 15,1 -- 14,1 

Pirofilita 1,9 -- 1,8 
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A partir da observação visual das imagens, observa-se que não há liberação de esfalerita e galena, em 

relação aos minerais de ganga, até 149 flm. A galena começa a ser liberada a partir de 149 flm, e a partir de 104 

flm a sua liberação em relação aos minerais de ganga é significativa. Em relação à esfalerita, podemos dizer que 

até 44 flm ainda ocorrem partículas mistas de galena com esfalerita, como pode ser observado na imagem da 

Figura 3. Apesar da liberação em geral ser elevada, pequenas inclusões dos dois sulfetos ainda ocorrem nos 

minerais de ganga. A liberação da esfalerita também inicia-se a 149 flnl (Figura 4), e é relativamente elevada, em 

relação aos minerais de ganga. 

Figura 3- Fração 44x53 Jlm, com predominância de galena (branco) e esfalerita (cinza médio mais claro) 

liberadas, e uma partícula mista de ambos, a sudeste do centro. Ocorrem ainda pequenas inclusôes de ambos 

em minerais de ganga, disseminadas. 

Figura 4- Fração I 04x/49 Jlm. Apesar de já ocorrer esfalerifa (cinza médio mais claro) liberada, predominam 

partículas de ganga contendo esfalerita e galena (branco) não liberadas, e já ocorrem partículas mistas de 

galena com ganga. 
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Ensaios de Concentração por Flotação 

Os ensaios de concentração por t1otação foram realizados com o objetivo da obtenção de dois produtos: 

um concentrado de zinco e um concentrado de chumbo, ambos com qualidades adequadas para utilização na 

indústria metalúrgica. 

Optou-se pela flotação diferenciada da galena e da esfalerita (flotação da galena com depressão da 

esfalerita), ao invés de uma flotação coletiva de galena + esfalerita, para em uma segunda etapa fazer a separação 

da galena/esfalerita. 

A segunda alternativa de processo (flotação coletiva da galenalesfalerita) acarreta concentrados de zinco 

e de chumbo bem mais contaminados, devido à dificuldade de separação da galena da esfalerita, depois da 

adsorção dos ativadores/coletores nas superficies destes minerais . 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os ensaios realizados permitiram a obtenção de concentrados de zinco e de chumbo com especificações 

compatível com a qualidade dos concentrados de zinco e de chumbo, utilizados na indústria metalúrgica. Foram 

obtidos concentrados de zinco com teores de 48 a 57% de Zn, e recuperações superiores a 80 %. Também foram 

obtidos concentrados de chumbo com teores de 63 a 72 % de Pb, e recuperações da ordem de 80 %. 

Os consumos de reagentes na flotação foram semelhantes aos praticados na indústria mineral. 

As dosagens de reagentes utilizadas para a flotação da galena foram: 

• NaCN - !50 a 200 g/t; 

• ZnS04 - 300 a 400 g/t; 

• lsopropil xantato de sódio- 40 a 60 g/t (para flotação "RG"); 

• MIBC - 1 O a 25 g/t (para a flotação "RG"). 

• lsopropil xantato de sódio - I O a 15 g/t (para flotação "CL 1 "); 

• MIBC - O a 5 g/t (para a flotação "CL2"). 

As dosagens de reagentes utilizadas para a tlotação da esfalerita foram: 

• CuS04 - 300 a 400 g/t; 

• lsobutil xantato de sódio -· 60 a I 00 g/t (para flotação "RG"); 

• MIBC- 10 a 15 g/t (para a flotação "RG"); 

• lsobutil xantato de sódio- 1 O a 15 g/t (para flotação "CL 1 "); 

• MIBC - O a 5 g/t (para a flotação "CL2"). 

Para a avaliação dos ensaios de flotação da esfalerita, e objetivando a redução da quantidade de 

amostras a serem analisadas, os rejeitos da flotação "C LI", "CL2" e "CL3" da esfalerita e da galena também 

foram juntados. Não foi estudada a flotação "scavenger" da esfalerita, o que deve aumentar a recuperação 

metalúrgica de Zn. Também não foram avaliadas as qualidades ou o aproveitamento dos rejeitos "CL". 

CONCLUSÕES 

Os estudos de mineralogia e de concentração por flotação realizados a partir de uma amostra 

representativa do minério sulfetado do Salobro indicaram que é possível a obtenção de concentrados de zinco e 

de chumbo com qualidades adequadas à utilização na indústria metalúrgica . 
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A composição mineralógica apresentou os minerai s úte is esfalerita (10,1 %) e galena (1,4 %), além da 

pirita (5,0 %), sendo ainda identificados os minerais de ganga albita, biotita, clorita, quartzo, hornblenda e 

piro fi li ta. 

Qualitativamente, os concentrados de zinco apresentaram teores de 48 a 57 % de Zn, com recuperações 

superiores a 80 %. 

Os concentrados de chumbo apresentaram teores de 63 a 72 % de Pb, com recuperações da ordem de 

80 %. Na Tabela 4 são aproveitados os melhores os resultados dos ensaios de flotação. 

Tabela 4- Melhores resultados dos ensaios de fi atação 

RECOMENDAÇÕES 

Os resultados obtidos indicam que o minério sulfetado do Salobro tem características competitivas e 

favoráveis à sua explotação, tendo em vista que o Brasil importa, hoje, cerca de I I 0.000 toneladas/ano de 

concentrado de zinco, e que a produção nacional é de apenas 70.000 toneladas/ano de concentrado de zinco. 

A qualidade dos concentrados de zinco e chumbo obtidos também é adequada à utilização na indústria 

metalúrgica. 

As principais recomendações deste trabalho são para o prosseguimento dos estudos de detalhamento da 

flotação do polissulfeto de zinco e chumbo, do depósito de Salobro. 

Estes ensaios terão como meta o aumento da recuperação de zinco e chumbo, através da introdução da 

etapa de flotação "scavenger", e o detalhamento das etapas de limpeza ("cleaner") com a recirculação dos 

rejeitas "CL". 

Deverão ser feitos , também, estudos de variabilidade do minério, visando subsidiar a avaliação do 

depósito e, conseqüentemente, o estudo de pré-viabilidade. 
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