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RESUMO 
 
O modelamento geometalúrgico de depósitos minerais é uma poderosa ferramenta 
para diminuir o risco técnico de um projeto, desde os primeiros estágios de 
desenvolvimento. Ele integra a geologia com o processamento mineral para o 
melhor planejamento de mina. Esta abordagem foi aplicada durante a etapa de FEL1 
de um depósito de fosfato. O FEL 1 consiste na avaliação preliminar de um projeto 
com base em um nível razoável de sondagem e quantidade limitada de estudos do 
processo e de engenharia. O depósito consiste em um complexo alcalino 
carbonatítico intrudido em gnaisses afetados por intensa fenitização. O minério é 
essencialmente apatítico e na ganga dominam calcita e magnetita, indicando 
concentração por flotação, com precedente separação magnética. O objetivo é 
produzir concentrado de apatita com qualidade exigida pelo mercado, tendo a 
produção de um concentrado de magnetita como subproduto. A primeira etapa do 
mapeamento geometalúrgico foi definir os principais domínios de minério, os quais 
foram avaliados por análises estatísticas de agrupamento e de componentes 
principais (ACP), utilizando parâmetros químicos e mineralógicos que refletem os 
principais aspectos geológicos. Proporções distintas dos minerais definem dois 
principais domínios mineralizados, minério carbonatítico e minério foscorítico. Foi 
definido um fluxograma padrão para concentrar o minério, com base nos principais 
domínios geológicos e na sequência foi feito o estudo de variabilidade de processo, 
com amostras individuais espacialmente distribuídas. Os ensaios geometalúrgicos 
incluíram ensaios de cominuição e flotação acompanhados de caracterização 
mineralógica e química. A partir dos resultados de variabilidade, foram aplicadas 
análises multivariadas (por exemplo, ACP e regressão), sendo identificados três 
domínios geometalúrgicos: GM4 (minério carbonatítico), GM5 (minério foscorítico) e 
GMF (carbonatito com intercalações silico-aluminosas).  
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ABSTRACT 
 
Geometallurgical modeling of mineral deposits is key point to decrease the technical 
risk of a project since the first stages of development. It integrates geology with 
mineral processing and pit optimization. The geological modeling is the base of the 
knowledge for geometallurgy. In order to define significant parameters for the ore 
typology, the type of mineralization and mineral concentration processes applied are 
basic information, besides specifications of the products in the market. This approach 
was applied in a phosphate deposit, during the FEL1 stage of the project 
development. The FEL 1 is a preliminary evaluation of a project based on a 
reasonable level of drilling and limited testwork and engineering design. The deposit 
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consists of a carbonatite body, intruded into gneisses. The goal of this project is to 
produce a high quality phosphate concentrate, taking the production of a magnetite 
concentrate as byproduct. The ore is essentially apatite and among the gangue 
minerals calcite and magnetite predominate, indicating concentration by flotation, 
with precedent magnetic separation. The first step of the geometallurgical mapping 
was defining the geological ore domains. Multivariate statistical analyses have been 
used to evaluate the macroscopic classification. Mineral proportions in the lithotypes 
define two main mineralized rocktypes, carbonatites and phoscorites. After defining a 
standard flowsheet for mineral concentration, individual ore types samples spatially 
distributed in the deposit were submitted to comminution and flotation tests, 
supported by mineralogical and chemical characterization. Three geometallurgical 
domains were identified: GM4 (carbonatite ore), GM5 (phoscorite ore) and GMF 
(carbonatite with silico-aluminous intercalations). Additional studies still need to be 
done in order to evaluate the preliminary results. 
 
KEYWORDS: geometallurgy; phosphate; FEL1.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O modelamento geometalúrgico de depósitos minerais é uma poderosa ferramenta 
para diminuir o risco técnico de um projeto, desde os primeiros estágios de 
desenvolvimento (Baumgartner, 2014). Ele integra a geologia com o processamento 
mineral para o melhor planejamento de mina (Williams and Richardson, 2004). Esta 
abordagem foi aplicada durante a etapa de FEL1 de um depósito de fosfato. O FEL 
1 consiste na avaliação preliminar de um projeto com base em um nível razoável de 
sondagem e quantidade limitada de estudos processo e de engenharia (Moraes, 
2010). 
 
Na área em estudo foram identificados dois tipos de minério de fosfato, sendo um 
associado à rocha sã (carbonatito/foscorito) e outro associado ao regolito, produto 
de decomposição intempérica. O regolito geralmente possui espessura de 15 a 20m. 
A rocha sã constitui 97% dos recursos e o regolito, 3%. Esse último não será 
abordado nesse trabalho. 
  
O depósito faz parte de um Complexo Alcalino Carbonatítico intrudido em gnaisses 
afetados por intensa fenitização. O carbonatito é normalmente bandado, cujas 
bandas são definidas por diferentes proporções de apatita, calcita e magnetita. O 
corpo carbonatítico mineralizado tem 1,8 km de comprimento e largura atingindo 
600m.  
 
Significante fenitização (enriquecimento de potássio) é verificada em xenólitos e 
encaixantes, ambos compostos por gnaisses migmatíticos. Foram classificadas 
cinco fácies de carbonatito nos testemunhos de sondagem: calcita carbonatito 
(CBT1), magnetita apatita calcita carbonatito (CBT2), magnetita calcita carbonatito 
(CBT3), magnetita apatita calcita carbonatito (CBT4) e calcita nelsonito (CBT5). As 
fácies CBT2, 4 e 5 são mineralizadas em apatita, com P2O5>3%, enquanto as fácies 
CBT1 e 3 possuem baixo conteúdo de apatita, consequentemente estéreis. CBT2 e 
CBT 4 são dominantes e modelados conjuntamente, devido à similaridade e 
distribuição espacial no depósito. Existe uma correlação positiva entre CaO e P2O5, 
controlados pela apatita, sendo que os maiores teores são correlacionados com os 
foscoritos (nelsonitos). Os domínios foram modelados a partir do agrupamento de 
amostras com espessuras superiores a 5 metros de comprimento. Da mesma forma, 
foram delimitados corpos de estéril interno com espessuras superiores a 5 metros 
(Figura 1). 
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Figura 1. Seção vertical mostrando os principais litotipos. 

 
Destaca-se o aumento gradativo de P2O5, MgO e Fe2O3 e diminuição de CaO, do 
CBT2 para o CBT5. Os contatos são evidenciados pela mudança de coloração, em 
função do aumento de magnetita e apatita e diminuição de carbonato. A Figura 2 
ilustra o aspecto macroscópico dos diversos tipos de minério carbonatítico em 
testemunhos de sondagem. 
 

  
Figura 2. Aspecto macroscópico do minério em testemunho de sondagem. A direita 

carbonatito com intercalações de gnaisse fenitizado. 

 
O minério é essencialmente apatítico e na ganga dominam calcita e magnetita, 
indicando concentração por flotação, com precedente separação magnética. O 
objetivo é produzir concentrado de apatita com qualidade exigida pelo mercado, 
tendo a produção de concentrado de magnetita como subproduto. 
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A definição da tipologia de minério envolve a identificação e a distribuição espacial 
dos tipos de minério no depósito mineral. Alguns dos principais aspectos que devem 
ser observados na definição da tipologia do minério de um depósito mineral são: 
 

 Modelo geológico; 

 Níveis de intemperismo; 

 Tipos geológicos e associações minerais; 

 Características granuloquímicas; 

 Resultados dos ensaios do estudo de variabilidade de processo; 

 Características do método de lavra a ser empregado; 

 Qualidade de produtos; 

 Aspectos geotécnicos e ambientais. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A primeira etapa do mapeamento geometalúrgico foi definir os principais domínios 
geológicos de minério com base no modelo geológico, os quais foram validados por 
análises estatísticas de agrupamento (cluster analises) e de componentes principais 
(ACP), utilizando parâmetros químicos e mineralógicos. ACP é uma técnica 
adequada para estabelecer grupos de variáveis que refletem composições 
mineralógicas dominantes dentro de um universo de litologias no depósito (Keeney 
and Walters, 2011). No estudo em questão, utilizaram-se as análises químicas 
contidas no banco de dados geológicos para representar as variações mineralógicas 
que caracterizam os principais litotipos.  
 
Estudos exploratórios foram feitos com os principais tipos de minério no depósito 
para definição de um fluxograma padrão para concentração mineral. Nas fases 
iniciais do mapeamento geometalúrgico é importante a caracterização tecnológica 
dos principais tipos de minério e não apenas de uma amostra composta. Foram 
executadas análises químicas, análises granulométricas e estudos mineralógicos por 
meio de microscopia eletrônica de varredura (EDS), microanálises (WDS) e difração 
de raios X (DRX) para subsidiar a definição do fluxograma de processo.  
 
A rota de processo do carbonatito consta de britagem, moagem e separação 
magnética de baixo campo, gerando um material magnético rico em magnetita e um 
produto não magnético que segue para um circuito de flotação composto de rougher, 
cleaner e recleaner. O concentrado da etapa recleaner é o concentrado final de 
fosfato (rocha apatítica). O fluxo de material magnético segue para uma etapa de 
remoagem, cujo produto é novamente concentrado por separação magnética, 
gerando um concentrado de magnetita. 
  
O teste padrão de processo foi aplicado em amostras distribuídas espacialmente no 
depósito para se conhecer as variações do minério frente ao fluxograma de 
concentração (Estudo de Variabilidade). A amostragem foi feita com base em ¼ 
testemunhos de sondagem rotativa, no total de 33 furos, distribuídos em malha 200 
x 200m. Foram adotadas as seguintes premissas na seleção: contexto geológico, 
tipo visual de minério definido pela geologia, análises químicas (considerando 
intervalos com teor médio de P2O5>3%), disponibilidade de intervalos contínuos, 
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distribuição espacial no depósito e massa requerida para os ensaios de moagem e 
flotação. 
 
O estudo de variabilidade consistiu de caracterização das amostras de minério, o 
processamento de todas elas através do fluxograma de processo padronizado e 
caracterização dos produtos gerados. As amostras de cabeça foram analisadas por 
DRX e os resultados foram utilizados para a análise de cluster utilizando os 
difratogramas, ou seja, o agrupamento das amostras baseado em similaridade 
mineralógica. A tipologia de minério foi definida após os estudos de variabilidade de 
cominuição e flotação, com novas análises estatísticas multivariadas feitas com os 
dados atualizados. Os resultados dos ensaios de variabilidade foram analisados 
utilizando-se ferramentas estatísticas para a obtenção de modelos correlacionando-
se as características do minério e os resultados do processo. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Variações nas proporções de magnetita, apatita, carbonato e silicatos foram 
determinantes na classificação dos tipos de minério. Para explicar essas variações e 
definir classes multivariadas utilizou-se a análise de componentes principais (ACP) 
com os elementos Fe2O3, P2O5, K2O, SiO2, Al2O3 e CaO a partir do banco de dados 
geológico. O componente PC1 explicou cerca de 70% da variância, sendo 
caracterizado por vetores negativos para potássio, sílica e alumínio (Figura 3), e 
separou o domínio mais sílico-aluminoso (GMF) dos demais. O componente PC2 foi 
influenciado por valores positivos para ferro (principalmente) e fósforo, e 
caracterizou o tipo GM5. O componente PC3, que foi função principalmente dos 
teores de P2O5, separou os tipos GM3 e GM4. Esses grupos poderiam ser 
correlacionados com as litologias descritas em campo, da seguinte forma: (i) GM3 
equivalente a magnetita carbonatito (CBT3); (ii) GM4 à magnetita apatita carbonatito 
(CBT2 + CBT4); (iii) GM5 ao nelsonito (CBT5) e (iv) GMF ao gnaisse mais ou menos 
fenitizado com vênulas de carbonatito ou ainda carbonatito com xenólitos de gnaisse 
fenitizado. Os três primeiros componentes (PC1, PC2 e PC3) explicaram 97% da 
variância nas amostras. Essa classificação teve como principal objetivo a 
identificação dos intervalos de carbonatito com frequentes xenólitos de gnaisses 
fenitizados, cuja separação não foi feita no modelo geológico. Julgou-se importante 
essa separação, por acreditar no comportamento distinto desse tipo de minério no 
processamento mineral.  
 
A Figura 4 apresenta um gráfico tridimensional com os três primeiros componentes 
principais, evidenciando quatro domínios (GM3, GM4, GM5 e GMF).  
 
Para avaliar a representatividade das amostras selecionadas para os ensaios 
metalúrgicos, fez-se um scatter plot com os componentes principais e compararam-
se as amostras selecionadas com amostras do banco de dados. Plotando-se os 
componentes principais PC1 e PC2 (Figura 5) observa-se que as amostras 
selecionadas se distribuem nos trends químicos preferenciais das amostras no 
banco de dados, indicando boa representatividade. Destaca-se que o GMF constitui 
um grupo bastante distinto em termos mineralógicos e químicos. O gnaisse 
fenitizado da borda foi considerado estéril, enquanto os xenólitos podem ser 
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mineralizados ou não. Somente os xenólitos foram amostrados, o que explicou a 
ausência de amostras em uma região da figura abaixo, com valores baixos de PC1. 
 

 
Figura 3. Análise de componentes principais na definição de classes multivariadas de minério. 

 

 
Figura 4. Classificação das amostras de minério, com base em análises de componentes 

principais. 
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Figura 5. Posicionamento das amostras de carbonatito selecionadas para ensaios 

metalúrgicos em relação ás amostras do banco de dados. 

 
A análise de cluster utilizando difratogramas de raios X foi coerente com a 
classificação por ACP com dados químicos. Dessa forma, ambos podem ser usados 
para a definição dos domínios geológicos. O agrupamento das amostras baseado 
em similaridade mineralógica definiu quatro grupos, sendo um de amostras de 
regolito e três de carbonatito. Destaca-se a ausência do grupo GM3, pouco 
significativo como minério, e não amostrado para os ensaios.  
 
O maior grupo, em azul, é composto por amostras ricas em calcita e conteúdos 
médios de apatita, designado como magnetita apatita carbonatito. Corresponde ao 
domínio multivariado identificado como GM4. O grupo em vermelho escuro 
representa amostras com elevada apatita e magnetita (Nelsonito) e correspondeu ao 
grupo geometalúrgico GM5. A amostra isolada em azul claro originou de uma 
mistura de magnetita apatita-carbonatito e gnaisse fenitizado, mais rica em 
filossilicatos, identificada como GMF (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Resultados da análise de agrupamento utilizando difração de raios x.  

 
A avaliação dos resultados da variabilidade de processo nos diversos tipos de 
minério mostrou recuperações de P2O5 em geral acima de 80% no minério tipo GM4 
(apatita carbonatito), para teores de 36% P2O5 no concentrado. Os minérios 
classificados como GMF e GM5 apresentaram recuperações de P2O5 variáveis, com 
predominância de valores abaixo de 80% e teores de P2O5 no concentrado na faixa 
de 38-39%. Como era de se esperar, a massa magnética foi bem maior no nelsonito 

GM4 

GMF 

 GM5 
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(GM5). Vale ainda ressaltar os valores inferiores de recuperação mássica no GMF, 
tendo em vista os baixos teores de P2O5. Os resultados de cominuição mostraram 
comportamentos similares dos domínios GM4 e 5, destacando-se valores distintos 
de A*b, Ai e CLP no GMF.  

 
Tabela 1. Valores médios obtidos para parâmetros de cominuição e flotação nos domínios 

geometalúrgicos. 

 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A amostragem para definição da tipologia de minério incluiu os tipos mais 
significativos de minério carbonatítico em rocha sã, com grau de detalhamento 
condizente com a fase inicial do estudo (FEL 1). A análise de componentes 
principais utilizando análises químicas e mineralógicas mostrou-se adequada para a 
definição de três domínios de minério com características geometalúrgicas distintas: 
minério foscorítico (GM5), minério carbonatítico (GM4) e minério mais sílico-
aluminoso (GMF). Novas amostragens nas etapas subsequentes do projeto devem 
consolidar a metodologia proposta.  
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