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Resumo 

A indústria mineira depara-se constantemente com um desafio, o facto de os materiais 

úteis, requeridos para satisfazer o consumo das sociedades, ocorrerem na crusta terrestre sob 

diferentes formas e estados de concentração variados. Como tal, não são diretamente 

utilizáveis sem que previamente sofram algum tipo de transformação, de forma a que algumas 

das suas propriedades sejam melhoradas. Assim sendo, a obtenção desses produtos está 

associada a desafios, sejam eles tecnológicos, impactos ambientais, humanos, entre outros. 

Desta forma, são necessárias análises e avaliações prévias de forma a aplicar medidas 

mitigadoras adequadas. Como resultado, do ponto de vista da produtividade, surge a 

necessidade de um aperfeiçoamento contínuo de novas práticas (avanços tecnológicos) nas 

áreas de exploração mineira, tratamento mineral, com o objetivo de progressivamente 

melhorar o processo produtivo.  

Diante deste constante desafio, a presente dissertação tem como objetivo a análise do 

Circuito de tratamento do minério diamantífero da Sociedade Mineira de Catoca, situada em 

Angola, de forma a desenvolver um modelo, visando pontos de melhoria no processamento 

mineral e propondo a adoção de novos processos e medidas alternativas, tendo em conta a 

eficiência das operações e o aumento da produtividade da empresa. 

Foi realizada, numa fase inicial, a análise dos processos na central de tratamento, das 

condições técnico-operacionais de cada equipamento, a quantidade de material à entrada e à 

saída de cada equipamento, bem como a respetiva distribuição granulométrica, de forma a 

encontrar aspetos que pudessem ser melhorados. Por final, foi feito o estudo do 

comportamento dos minerais perante os processos de tratamento. 

No decorrer do estágio, verificou-se que a maior preocupação era relativa ao processo de 

moagem, ou seja, a quantidade de finos presente na alimentação do moinho e do grau de 

libertação do material de retorno no processo de moagem. Também se notou um aumento de 

material enviado para o enriquecimento e para o acabamento, devido ao facto da central, que 

anteriormente trabalhava dentro da classe granulométrica de -40+1,4, passar a trabalhar 

atualmente com a classe -40+0,8mm. 

De forma a eliminar e minimizar estes problemas, foi desenvolvida uma proposta cujo 

objetivo, além de mitigar os pontos negativos referidos, procura também maximizar a 

produção, mediante a implementação de novos processos. Conclui-se que a nova proposta 

potencia um aumento na recuperação de diamantes, mediante a implementação de técnicas e 

medidas alternativas. 

 

Palavras chaves: Diamante. Tratamento. Flutuação. Moagem. Fragmentação.   
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Abstract 

The mining industry is constantly faced with a challenge, that the useful materials required 

to satisfy the consumption of societies occur in the earth crust under different forms and 

different concentration states. As such, they are not directly usable without previously 

undergoing some kind of transformation, so that some of their properties are improved. 

Therefore, the acquisition of these products is associated with challenges, be they 

technological, environmental and human impacts, among others. Therefore, prior analyzes and 

assessments are required in order to apply appropriate mitigation measures. As a result, from 

a productivity point of view, there is a need for continuous improvement of new practices 

(technological advances) in the areas of mining and mineral processing, with the objective of 

constantly improve the production process. 

Faced with this constant challenge, the present dissertation aims at analyzing the diamond 

treatment circuit of Sociedade Mineira de Catoca, located in Angola. The intention is to develop 

a model, aiming at improvement points in the mineral processing and proposing the adoption 

of new processes and alternative measures, taking into account the efficiency of the operations 

and the increase of the productivity of the company. 

The analysis of the processes at the treatment center, the technical and operational 

conditions of each equipment, the quantity of material at the entrance and at the exit, as well 

as the respective particle size distribution, were carried out in an initial phase, in order to find 

aspects that could be improved. Finally, the study of the behavior of the minerals in the 

treatment processes was done. 

During the stage, it was found that the major concern was related to the milling process, 

ie the amount of fine product present in the feed of the mill and the degree of release of the 

return material in the milling process. An increase in material sent for enrichment and finishing 

was also noted, due to the fact that the plant, which previously worked within the grading 

range of -40 + 1.4, is now working with the class -40 + 0,8mm. 

In order to eliminate and minimize these problems, a proposal was developed whose 

objective, in addition to mitigating the mentioned negative points, also seeks to maximize 

production through the implementation of new processes. It is concluded that the new proposal 

enhances the recovery of diamonds through the implementation of alternative techniques and 

measures. 

 

Key words: Diamond. Ore treatment. Floating. Crushing. Fragmentation. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Cada vez mais se percebe o importante papel da otimização e do controlo tecnológico no 

que concerne a produção mineira. Por tal motivo é imprescindível o investimento por parte das 

Empresas em mecanismos e processos tecnológicos de forma a melhorar a sua produção.  

O papel estratégico da otimização e controlo tecnológico nos mercados globalizados tem 

se tornando cada vez mais indispensáveis. Em função das mudanças que vêm ocorrendo 

continuamente a nível político e a nível tecnológico, as empresas mineiras têm procurado 

adaptar a essas mudanças integrando a importância do papel da tecnologia na valorização do 

recurso. Nesse sentido a inovação tecnológica representa um poderoso instrumento para a 

otimização dos processos tecnológicos já existentes.  

A otimização tecnológica tem recebido relevante importância dentro das organizações 

industriais. Pois a possibilidade de inovar em seus processos de forma a melhorar o produto 

final é que garante a competitividade e, no longo prazo, a própria existência das empresas.  

Para se poder fazer uma gestão do processo tecnológico de forma a otimiza-lo é necessário 

fazer uma análise recorrente do circuito tecnológico de forma a tomar decisões sobre os quais 

novos processos serão desenvolvidos e analisados em termos de viabilidade económica para 

posteriormente serem aplicados.  

1.1 - Objetivos 

O objetivo principal do presente trabalho é analisar o processo tecnológico da Central de 

Tratamento 2 ou modulo 2 da Sociedade Mineira de Catoca, procurando avaliar a qualidade do 

processamento de minérios e a sua contribuição para alcançar os objetivos da empresa, para 

posteriormente desenvolver novas abordagens tecnológicas visando melhorar a produção. A 

Sociedade Mineira de Catoca tem um histórico no desenvolvimento de projetos, no que 

concerne à gestão estratégica de tecnologia, contribuindo desta forma para a melhoria 
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contínua dos processos tecnológicos de forma a aumentar a sua produtividade e diminuir as 

perdas. Com este enfoque, o modelo proposto será apresentado à empresa, para a melhoria do 

circuito tecnológico da mesma. 

1.2 - Estrutura do Documento 

A dissertação está dividida em 10 capítulos: 

1. Capitulo 1 – Apresenta a introdução, objetivos da dissertação e a estrutura do 

documento; 

2. Capitulo 2- Fundamentação teórica acerca da concentração gravítica e do processo 

de fragmentação; 

3. Capitulo 3 – Apresentação da Empresa Sociedade mineira de Catoca, está descrito 

a localização da empresa, vias de acesso e a historia do descobrimento do 

kimberlito da Catoca; 

4. Capitulo 4 – Apresenta a geologia da região da Mina de Catoca, a estrutura geológica 

do jazigo, os complexos estruturais da chaminé de Catoca, as rochas encaixantes e 

sedimentos de sobreposição, por fim apresenta os aspetos genéticos de formação 

do jazigo; 

5. Capitulo 5 – Expõe as propriedades dos diamantes de Catoca, apresenta a 

classificação mineralógica do kimberlito, os minerais xenogénicos e secundários do 

kimberlito e por ultimo as propriedades dos minerais satélites; 

6. Capitulo 6 – Descreve a mineração na sociedade de Catoca, o sistema de mineração 

e o planeamento de operações, equipamentos utilizados e as complexidades que 

encontram; 

7. Capitulo 7 – Descreve o processamento mineral na Sociedade de Catoca; 

8. Capitulo 8 – Apresenta o modelo proposto, a descrição do modelo e dos processos 

propostos pelo modelo; 

9. Capitulo 9 – Apresenta a conclusão da dissertação; 

10. Capitulo 10 – este capitulo expõe os trabalhos futuros, que possam comprovar a 

eficiência do modelo, e por fim a bibliografia que auxiliou o desenvolvimento da 

dissertação.  
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Capítulo 2  

 

Fundamentação Teórica  

2.1 Tratamento ou Beneficiamento de Minérios  

“Consiste de operações − aplicadas aos bens minerais − visando modificar a granulometria, 

a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo, modificar 

a identidade química ou física dos minerais” [1]. 

2.2 Concentração Gravítica  

O processo de concentração gravítica tem como objetivo a separação de minerais com base 

nas suas diferentes densidades. Os processos de concentração gravítica baseiam-se no efeito 

combinado da massa, do volume e da forma das partículas minerais para obter condições de 

deslocamento diferentes num fluido estático ou em movimento. 

As partículas no processo estão sujeitas a ação combinada da gravidade e de outras forças, 

como a resistência à penetração no meio do fluido de separação, o atrito devido a viscosidade 

do fluido, etc. 

As separações gravíticas quanto a sua eficiência, são menos eficazes quanto mais reduzida 

for a diferença de densidade entre as espécies minerais a separar. A eficiência das operações 

também está dependente dos calibres e do meio de separação. “Quando as forças de atrito 

devidas à viscosidade do fluido ou de fricção entre partículas preponderam sobre as forças de 

gravidade (caso das partículas menores de 70 micra) os processos gravíticos de separação 

tornam-se ineficazes” [2]. 
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2.3 - Fragmentação  

O processo de fragmentação ocupa um lugar importante no processamento mineral, pois 

além da sua importância como operação principal, trata-se da fase do processamento mineral 

que envolve maiores custos. A fragmentação tem como principais objetivos os seguintes [2]: 

• Promover a libertação das partículas minerais presentes no minério; 

• Produzir partículas com calibres que lhes permite a utilização imediata; 

• Produzir partículas com calibres adequados para o transporte ou para a fases seguintes 

do processamento mineral. 

 

A maior parte dos minerais são materiais cristalinos que possuem na sua estrutura átomos 

em arranjos tridimensionais. A forma do arranjo estrutural dos átomos é dependente do 

tamanho e tipos de ligações físicas e químicas que os mantém unidos na rede cristalina dos 

minerais. As ligações formadas pelos átomos a pequenas distâncias tornam-se ligações 

eficientes, ou seja, condicionam na dureza do mineral. Estas ligações podem ser quebradas 

quando exercidas forças externas. Estas forças podem ser geradas por cargas de tensão ou de 

compressão.  

Para ocorrer fragmentação de uma determinada partícula ou bloco, é necessário a 

aplicação de energia mecânica sobre estes (força). A energia mecânica necessária à 

fragmentação é aplicada por meio dos seguintes mecanismos: esmagamento ou compressão, 

impacto e atrito.  

Quando as partículas ou blocos de um determinado material são sujeitas à quebra por 

compressão, o resultado da quebra resulta em dois produtos com as seguintes faixas de 

tamanho: partículas grossas resultantes da quebra induzida pela tensão, e partículas finas da 

quebra por compressão no local onde a carga é aplicada (Figura 1). 

 

Figura 1 - Quebra da partícula por compressão [1] 

 
A produção de finos num processo de fragmentação pode ser reduzida minimizando a área 

de aplicação da carga (força), isto é feito nos equipamentos de britagem usando superfícies 
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corrugadas. Nas rochas verifica-se que a resistência à compressão é muito maior que a 

resistência à tração quando a rutura se produz ao longo dos planos de cisalhamento. 

“Na quebra por impacto (…), a partícula sofre uma pressão elevada e como resultado (…) 

fragmenta-se principalmente por tensão, não havendo deformação. O produto apresenta-se 

como partículas de tamanho e formas semelhantes. A quebra por atrito produz muito material 

fino, o que geralmente é indesejável.” [1]. 

 

2.4 Britagem secundaria  

 

O termo britagem secundária é aplicado a todas as operações de britagem posteriores à 

britagem primária. A britagem secundária não opera a calibres elevados como a britagem 

primaria. Esta etapa de britagem tem como objetivo a redução granulométrica do material a 

enviar para o processo de moagem. Na britagem secundária, quando a fração fina é retirada 

da alimentação, possibilita o aumento da capacidade de produção. Os equipamentos 

normalmente utilizados na britagem secundária são: britador giratório, o britador de 

mandíbulas, o britador cônico, o britador de martelos e o britador de rolos [1]. 

 

2.5 Separação Magnética 

 A separação magnética é o processo que promove a separação das partículas magnéticas 

das não magnéticas através das trajetórias diferenciais das partículas consoante o valor da 

propriedade diferencial que serve de base à separação. Estes tipos de separações dependem 

da permeabilidade magnética e da condutibilidade elétrica [2] 

 

2.6 Processos De Flutuação 

O processo de flutuação é aplicado normalmente nas interfaces água-ar e nas interfaces 

água-óleo, este ultimo é pouco empregue, para a separação entre as espécies minerais. Outras 

interfaces têm sido estudadas, como por exemplo a interface água e álcool-ar. Os principais 

processos de flutuação utilizados pela indústria mineral são [3]: 

 

• Flutuação por Espumas (Froth flotation) - é o processo mais utilizado. Neste 

processo, os minerais hidrofobizados encontram-se dispersos no meio aquoso, 

aonde são coletados por bolhas de ar e posteriormente são levitados à superfície. 

Após a flutuação os minerais são removidos na camada de espumas por transbordo 

ou mecanicamente.  
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• Flutuação em Película (Skin flotation) - é o processo de flutuação que utiliza 

interface água-ar para a separação das espécies minerais. Este processo é bastante 

simples, os minerais são despejados lentamente na superfície da água, as partículas 

com propriedade hidrofílicas afundam e as partículas propriedades hidrofóbicas 

flutuam, e são removidas por transbordamento. 

 

• Flutuação em Óleo (Bulk oil flotation) - é o processo de flutuação que utiliza 

interface água-óleo para a separação das espécies minerais. Neste processo, as 

espécies minerais são misturadas de forma agitada em uma suspensão água-óleo. 

Após repouso da mistura (água-óleo e espécies minerais), as partículas hidrofílicas 

afundam e as partículas oleofílicas se concentram na interface água-óleo. 

 

• Flutuação Carreadora (Carrier flotation) -  este tipo de flutuação em grande 

parte aplicado na recuperação de partículas ultrafinas, fazendo uso de minerais 

com granulometria grosseira previamente hidrofobizado. As partículas ultrafinas 

com propriedades hidrofóbicas aglutinam-se às partículas grosseiras, com auxilio 

das bolhas de ar são flotadas. 

 

• Flutuação em floco (Floc flotation) – Utilizado apenas na recuperação de 

partículas finas, após estas estarem agregadas. O processo de flutuação é realizado 

modo tradicional. 
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Capítulo 3  

 

Enquadramento Geral 

3.1 – Sociedade Mineira de Catoca (SMC) 

A Sociedade Mineira de Catoca (SMC) é uma empresa angolana de prospeção, exploração, 

recuperação e comercialização de diamantes, composta por 4 acionistas [4]: 

➢ Endiama é uma empresa pública que representa o estado Angolano (capital de 

32.8%); 

➢ Alrosa é uma empresa pública Russa (32,8%); 

➢ Odebrechet é uma empresa brasileira privada (16,4%); 

➢ LLI Holding BV é uma empresa de capital chinês (18%). 

 

Figura 2 – Acionistas de Catoca [5]  



 

9 

 
Sociedade Mineira de Catoca é considerada a maior empresa diamantífera em Angola, sendo 

responsável pela grande parte da extração (cerca de mais de 75%) dos diamantes angolanos.  A 

SMC além de explorar o kimberlito de Catoca situado na Lunda Sul, a Empresa tem participação 

maioritária em concessões como a do Luemba, Gango, Quitúbia, Luangue, Vulege, Tcháfua e 

Luaxe.  

A sociedade mineira de Catoca permite que Angola ocupe o quarto lugar na lista dos maiores 

produtores de diamantes no mundo. Em angola a Catoca é a empresa líder em termos de 

produção industrial, em 2016 a empresa possuía uma quota de 86,3% em volume e 60,3% em 

valor. A Sodiam (Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola) ocupa o segundo lugar, 

seu valor do mercado de diamantes brutos em Angola, em 2016, ascendeu a 988,36 milhões de 

USD para um total de 8,7 milhões de quilates. 

Com base nos dados acima, denota-se a relevância de Catoca no universo das empresas 

mineiras em Angola e no mercado internacional. Constitui um investimento rentável aos 

acionistas e um contribuinte relevante para o desenvolvimento do País. 

As operações de Catoca têm-se traduzido em melhor qualidade de vida dos seus 

trabalhadores e das comunidades próximas à sua área de concessão. A empresa pauta pelo 

crescimento, o desenvolvimento e a sobrevivência segura das suas operações, bem como o 

nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento da República de Angola. 

Catoca, além de ser uma empresa com foco na área diamantífera, é uma empresa que 

prima pelo desenvolvimento da área social com intuito de melhorar a qualidade de vida de seus 

trabalhadores, bem como das comunidades próximas à sua área de concessão. Nesse sentido, 

a empresa investe com ações de melhorias, seguem-se as principais [6]: 

i. A construção de escolas, postos médicos, projetos autossustentáveis de lavras 

comunitárias, PIC - Programa Infantil Comunitário, PEC - Programa de Educação na 

Comunidade, jangos comunitários, extensão da distribuição de leite e pães de soja, 

extensão do projeto luz solar para aldeias; 

ii. Manutenção de escolas do ensino primário construídas por Catoca com capacidade 

para 1.800 crianças; 

iii. Apoio à Escola Superior de Ciência e Tecnologia da Lunda Sul,  

iv. Treinamentos nas mais variadas áreas e especializações, no país e no exterior,  

v. Distribuição diária de pão e leite de soja e participação no programa de merenda 

escolar aos alunos do Município de Saurimo cuja capacidade diária é de 23.700 

unidades;  

vi. Manutenção do programa de água canalizada;  

vii. Coordenação de programas de massificação do lazer, desporto e cultura no 

ambiente interno e externo de Catoca. 

viii. Cine Móvel para as comunidades  

ix. Programa de Lavras Comunitárias 
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x. Programa de apoio habitacional para os Trabalhadores  

xi. Apoio ao desenvolvimento Profissional dos trabalhadores 

xii. Programa de Fundo de Pensões e Seguro de Vida 

xiii. Programa de Crédito para Aquisição de Automóveis 

3.2 – Localização Geográfica-administrativa territorial e vias 

de acesso  

3.2.1 -  Localização Geográfica-administrativa 

A sociedade mineira de Catoca em termos administrativo-geográficos situa-se no Nordeste 

da República de Angola, na parte Noroeste da província da Lunda Sul, a 800 km Este da capital 

de Angola (Luanda, 30 km a Norte da cidade de Saurimo). 

 

Figura 3 - Localização da Sociedade Mineira de Catoca [7] 

 
Chaminé Catoca fica situada no declive direito do vale no curso medio do rio Lova, um dos 

afluentes do rio Chicapa, na bacia de erosão natural formada pela ribeira Catoca correndo 

diretamente pela chaminé. A bacia esta encerrada do norte, leste e sul, está aberta para oeste. 

O território da área de concessão da Sociedade Mineira de Catoca encontra-se dentro da 

folha topográfica 121-SG34 (escala 1:1000000) do Cadastro Topográfico do Estado, numa região 

situada nos limites entre as Lundas Norte e Sul (regionalmente a província de Lunda Sul 

avizinha-se no Norte com a província de Lunda Norte no Sul) e ocupa uma área de 340 km2, 

delimitada pelas coordenadas geográficas indicadas na tabela 1 [7]. 
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Tabela 1 – Coordenadas geográficas das instalações afetas à empresa. 

Local Longitude Este (Y) Latitude Sul (X) 

Sociedade Mineira da Catoca 20o24’15” 9º29’20” 

Chaminé de Catoca 20º15’00” 9º18’00” 

3.2.2 - Vias de acesso 

O transporte de mercadorias (cargas e equipamentos), proveniente de outros países, tais 

como Rússia, Brasil, Portugal, etc., realiza-se por via marítima e aérea até a cidade de Luanda, 

para posteriormente serem levados a Catoca nos aviões. 

No passado o trafego das cargas ou mercadorias era realizado depois de Luanda para o 

aeroporto de Saurimo, do aeroporto para Catoca o trafego era realizado através de camiões. 

Devido o longo percurso e tempo de demora das mercadorias chegarem a Catoca, decidiu-se 

realizar a construção de uma pista de aeroporto em Catoca. Apos o surgimento do aeroporto o 

transporte após Luanda foi diretamente direcionado à mesma. 

Dentro da área de concessão da Mina de Catoca, as vias rodoviárias entre as diferentes 

zonas industriais e sociais, algumas estradas são asfaltadas outras de terra-batida.   

O acesso à Mina de Catoca é feito pela estrada nacional n° 230 que liga as províncias de 

Luanda – Lunda Sul, é também feito por via aérea no aeródromo de Catoca (Figura 4) [7]. 

 

 

Figura 4 - Aeródromo de Catoca [8] 
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3.3 – História e descoberta do kimberlito Catoca 

A chaminé de Catoca foi descoberta pelos garimpeiros em 1968, logo após a descoberta, a 

Companhia DIAMANG desenvolveu na região e precisamente nessa ocorrência, os trabalhos de 

pesquisa geológica, tendo-os concluído em 1972.  

No período de 1968-1969, aquela Companhia procedeu à avaliação do potencial 

diamantífero dos placers: os eluviões na superfície da chaminé e os aluviões nos vales do riacho 

Catoca, do rio Lova e os seus tributários – Luite e Camitongo. Mais tarde, a partir de 1970, os 

placers exploravam-se sistematicamente. No ano de 1995, foram completamente extraídas, 

todas as reservas prospetadas nos placers da área do Lova, incluindo o placer elúvio-aluvionário 

do riacho Catoca, em que este último se formou na superfície dos kimberlitos. 

De maio de 1969 a julho de 1971, na chaminé de Catoca foram abertos os furos de sondagem 

de pequeno diâmetro (de 56 a 88 mm), à base duma rede de 100x100 m, em alguns trechos. O 

mais provável é que aquelas sondagens visavam determinar a morfologia da chaminé e obter 

noções acerca da sua estrutura interna. 

Em fevereiro de 1970 a dezembro de 1971, no jazigo foi efetuada a abertura dos furos de 

grande diâmetro a fim de recolher volumes representativos das amostras para a determinação 

fidedigna do teor médio de diamantes. Provavelmente, aquelas pesquisas objetivavam também 

a avaliação valorativa dos cristais do "pipe". A Companhia DIAMANG não atribuiu à chaminé de 

Catoca a importância dum objeto de exploração altamente rentável.  

Em 1985-1987, a Companhia MATS, a pedido da ENDIAMA, procedeu a uma revisão dos 

resultados da pesquisa geológica realizada pela antiga DIAMANG. Quando da elaboração do 

Estudo de Viabilidade Técnico-Económica da 1ª etapa do projeto de aproveitamento dos 

kimberlitos de Catoca, os especialistas da “IAKUTALMAZ” fizeram também uma análise dos 

materiais preservados da pesquisa efetuada. Eles confirmaram os teores e a qualidade dos 

diamantes. 

Em dezembro de 1991 os estudos de viabilidade técnico-económica foram concluídos 

permitindo que no ano seguinte o governo de Angola aprovasse a constituição da sociedade 

mineira de Catoca (Alrosa 40%, Odebrecht 20% e Endiama 40%). Em 1995 começou os primeiros 

trabalhos preparatórios, o levantamento topográfico, o estudo hidrogeológico, a capacitação 

de mão-de-obra, a captação e tratamento de água.  

A etapa a seguir começou em 1997, funcionamento da SMC, quando no jazigo quase em 

simultâneo arrancaram a exploração mineira e os trabalhos de pesquisa geológica. A prospeção 

detalhada no "pipe" terminou em 2001, onde as reservas diamantíferas prospetadas apresentam 

um volume de recursos disponíveis do bem mineral da Sociedade Mineira de Catoca, suficiente 

para os próximos 40 anos de extração [7]. 
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3.4 – Geologia da região 

A região das lundas é atravessada tectonicamente pelo corredor de Lucapa (Figura 5) numa 

direção NE-SW e é caraterizada por rochas do cristalino que fazem parte o escudo cassai, que 

no protozóico sofreu um arqueamento regional e posteriormente no jurássico começaram a 

forma-se depressões continentais possibilitando assim a deposição dos sedimentos. 

 

Figura 5 – Corredor de Lucapa e ocorrência dos kimberlitos em Angola [9] 

 
As numerosas ocorrências kimberlíticas da idade cretácica encontram-se na zona regional 

de fraturas abissais de Lucapa que tem a direção submeridional e cuja extensão atinge 1.200 

km, a largura sendo de 55-85 km. Na parte Sudoeste dessa estrutura, além dos kimberlitos, são 

muito frequentes os corpos tipo "pipe", de carbonatitos e de rochas de composição alcalina.  

As chaminés kimberlíticas situam-se, por via de regra, nas zonas de cruzamento das fraturas 

regionais bissistemáticas. A primeira tem a direção Nordeste, a segunda está direcionada a 

Noroeste. O território mais estudado em termos de revelação dos corpos kimberlitos e avaliação 

das perspetivas das mesmas, é a área que se estende ao longo dos rios Luembe, Chiumbe, 

Luachimo e Chicapa.  

Estruturalmente, essa região abrange a ladeira Oeste do escudo cassai. Nessa área são 

conhecidas mais de 70 chaminés agrupadas em quatro campos kimberlitos: Camafuca-
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Camazambo (19 chaminés), Camútue (15 corpos), Camagia (8) e Catoca (32). O campo 

kimberlítico de Catoca está localizado na bacia do rio Chicapa e tem a orientação 

submeridional. Entre os "pipes" conhecidos do campo, o maior é a chaminé de Catoca. 

A geologia da área das concessões de Catoca e da Mina de Catoca distingue-se dois andares 

estruturais: o inferior, representado por embasamento cristalino e composto por rochas do 

Arqueano e Proterozoico Inferior; o superior, representado por um complexo das rochas da 

capa de plataforma, do Proterozoico Superior, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico (Figura 6 e 

Figura 7). 

O Complexo Arqueano (AR) compreende as rochas da série metamórfica da fácies 

granulítica e anfibólica do metamorfismo regional (gnaisses, xistos cristalinos, anfibolitos; mais 

raramente – eclogitos, quartzitos, leptitos e quartzitos ferruginosos) e rochas enderbito-

tonalíticas da zona de granitização ultrametamórfica (tonalitos, plagiomigmatitos, 

plagiogranitos, enderbitos e charnoquitos) do Arqueano inferior e rochas metassedimentares 

da fácies anfibólica, epidoto-anfibólica e xisto verde.  

Proterozoico Inferior. Grupo Lunda e Luana (PR1ln+l). Rochas da origem 

metamorfogénico-sedimentar que jazem discordantemente nas rochas arqueanas. No Norte da 

região, no embasamento dessas rochas é observada a alternação dos gnaisses, xistos anfibólicos 

e leptitos. Mais alto no corte, ocorrem xistos filíticos (com os conglomerados 

interformacionais); quartzitos e rochas carbonificas silicificadas. A parte superior do corte é 

composta por conglomerados, xistos filíticos, grauvacas e grés. Na parte Sul da zona (na 

cabeceira do rio Cassai), o corte está representado por xistos argilosos, quartzitos, arcósios, 

chertes e grés, furados por intrusões de gabros e doleritos.  

Mesozoico. Sedimentos Continentais Cretáceos. Formação Calonda (Kc
a-t). As formações 

continentais cretáceas encontram-se preservados dentro dos limites da baixa do Congo e 

possuem uma especial importância pois é com elas que se relacionam os placers diamantíferos. 

Estão situadas no Norte de Angola e são subdivididas em formações Calonda e kuango.  

Dentro da área em análise, estão desenvolvidas rochas da formação Calonda, em termos da 

sua idade, foi vinculada ao intervalo apsiano-álbico. É composta por sedimentos aluviais, 

alúvio-lacustres e lacustres (predominantemente arenitos arcósicos de grão fino até grosso). 

Mais abaixo, são observados conglomerados polimíticos, siltitos e argilitos. As rochas são 

fracamente cimentadas, friáveis, a sua cor vária principalmente da parda-avermelhada à 

violeta. Ocorrem algures as intercalações pequenas ou lentes dos conglomerados diamantíferos 

interformacionais. A espessura da formação cresce na direção do Sul ao Norte e vai até 40-50 

m. 

Sedimentos Paleogeno-Eocénicos. Grupo Calahári (P2-N1kl1). Caracteriza-se por um vasto 

desenvolvimento de lateritos que se formaram nas superfícies pós-cretáceas de 

peneplanização. Estão representados por rochas silicificadas, arenitos polimorfos, 

conglomerados de cores branca, amarela, violeta, raramente vermelha. 

Sedimentos Eoceno-Pliocénicas. Grupo Calahári (N1-N2
1kl2). Areias ocráceas, argila, 

formações argiláceo-arenosas fracamente litificadas e cascalhos, às vezes diamantíferas. A 
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espessura somatória dos sedimentos do grupo Calahári ronda de 50 a 150 m, aumentando-se do 

Sul ao Norte. A sua génese ainda não está esclarecida exatamente. As opiniões expressas são 

bastante diferentes, até a sua origem eólica. 

Sedimentos Quaternários (aQIV). Formações aluviais, alúvio-proluviais e dilúvio-eluviais 

dos fundos de correntes fluviais; da várzea, terraços supra-várzeas e paredes dos vales dos rios, 

representadas por cascalhos, areias, areias argiláceas e sedimentos areno-argilosas. A sua 

espessura vária de 0,2 a 15 m [7].  

 

Figura 6 - Mapa geológico evidenciando as principais Formações do NE de Angola, escala de 1:1000 000 
[10] 
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Figura 7 - Descrição das principiais formações do NE de Angola [10] 

3.5 – Estrutura Geológica do Jazigo 

A chaminé de Catoca está situada na ladeira oeste do escudo Cassai, composto pelo 

complexo pré-câmbrico de rochas cristalinas, na qual podemos encontrar kimberlitos cretácicos 

que atravessam a estrutura de rochas cristalinas. As rochas encaixantes da chaminé 

kimberlítica de Catoca são gnaisses pré-câmbrianos que apresentam diferentes composições e 

diferentes graus de meteorização. Estas rochas possuem composição feldspato-piroxénica, com 
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veios e intercalações de quartizitos e xistos quartzito-biotíticos. As rochas sobrejacentes, que 

são areias de formação paleogéno-neogénica de Kalahari, sedimentos aluviais e arenitos.  

Os kimberlitos e as rochas Vulcano-sedimentares diamantíferas, das fáceis de cratera do 

jazigo de Catoca, tem a sua génese intrinsecamente associada à formação do próprio corpo 

mineralizado, e estão representadas pelas seguintes litologias [7] (Figura 8):  

• Brechas kimberlíticas com uma textura maciça do cimento (BKM);  

• Brechas kimberlíticas autolíticas (BKA);  

• Tufos kimberlíticos, brechas tufáceas e tufos-gravalitos com intercalações de 

arenitos tufáceas (BTK);  

• Arenitos, arenitos tufáceas, tufos-aleurólitos e argilitos (rochas Vulcano 

sedimentares - RVS);  

• Rochas kimberlíticas da Zona de transição (ZT);  

• Zona xeolítica composta por rochas kimberlíticas do substrato do complexo 

vulcanogénico-sedimentar, saturadas em abundância com os xenólitos de 

gnaisses encaixantes (ZX). 

 

Figura 8 - Estrutura do corpo kimberlitico [11] 

3.6 – Complexos estruturais da chaminé de Catoca 

A chaminé é classificada como um corpo kimberlítico pouco erodido com uma abertura bem 

conservada constituída por rochas de fácies de cratera. A passagem da zona de cratera para 

zona de diatrema com a conduta de tipo cilíndrico fica fixada à profundidade de 260-300 m., 

onde as dimensões do corpo mineralizado estão reduzidas até 430 x 360 m.  
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Em termos genéricos quanto à textura e ao potencial diamantífero as rochas kimberlíticas 

e as formações que as acompanham subdividem-se em três fácies estruturais, que dentro da 

chaminé formam zonas espaciais separadas [7]:  

• Zona central do corpo mineralizado até a profundidade de 260 m. Está constituída pelas 

rochas vulcanogênicas sedimentares de potencial diamantífero irrelevante, só numa 

parte destas verifica-se o componente útil que atinge os teores industriais; o complexo 

das rochas vulcano-sedimentares (RVS) está representado por arenitos, tufo-gravelitos, 

tufo-siltitos e tufo-argilitos.  

• Área anular externa da chaminé, um espaço nas imediações de parede de cratera está 

constituído na sua parte superior por kimberlitos piroclásticos listrados (complexo de 

BKM, tipo principal das rochas industriais do jazigo), e na sua parte inferior - brechas 

kimberlíticas piroclásticas, material sedimentar muito contaminado pelo material de 

génese estranha (grãos de quartzo e feldspato, até 20-40% - complexo de BTK-1); 

• Zona central do corpo mineralizado (zona de diatrema) fica localizada abaixo da 

profundidade de 260 m., está representada predominantemente pelos kimberlitos 

tufísticos (complexo de BKA), que de ponto de vista do seu potencial diamantífero 

estão próximos das rochas kimberlíticas da área anular externa da zona de cratera do 

Pré-câmbrico.  

3.7 – Rochas encaixantes e sedimentos de sobreposição 

As rochas encaixantes são os gnaisses de composição feldspato-piroxênica, com os veios e 

intercalações de quartzitos e xistos quártzico-biotíticos, são caracterizados por diferentes 

graus de meteorização e desintegração de saprolitos argiláceos até as variedades monolíticas 

altamente resistentes. 

 As rochas são corrugadas, os ângulos de mergulho em bandamento e xistosidade variam de 

30 a 80 graus. Segundo as medições feitas na parte Oeste da Mina, o azimute de mergulho dos 

gnaisses é Noroeste 340-350º, o ângulo de mergulho constitui 50-90º. O seu contacto com os 

kimberlitos é acentuado, com as paredes abruptas (até sub-verticais). 

As cotas da superfície do teto de maciço de gnaisses encaixantes, coincidem com as cotas 

da superfície de kimberlitos da chaminé, 960-970 m de altitude absoluta. As transições de uma 

superfície para outra não têm desníveis acentuados. À medida de afastamento do contorno do 

“pipe”, a superfície do maciço de gnaisses sobe até as cotas de 980 m, e, possivelmente, um 

pouco mais alto (até 985-988 m).  

Os sedimentos de sobreposição, cuja possança máxima na parte central da jazida atingiu 

130m, estão representados, principalmente por rochas areníticas da idade Paleogénea ou 

Paleógeno-Neógeno (grupo Kalahari). Hoje em dia, o principal volume dos sedimentos de 

sobreposição na parte central da chaminé já esta desmontado [7]. 
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3.8 – Aspetos genéticos de formação do jazigo 

Com alguma margem de dúvida, supõem-se que a formação da referida chaminé e o seu 

desenvolvimento tiveram as seguintes etapas [7]: 

1. Na primeira etapa (propriamente vulcânica) em consequência duma forte exalação dos 

gases até a superfície terrestre (aparentemente, no local de cruzamento das zonas sub-

verticais de fraturas), as rochas que formavam esse trecho, foram desintegradas e 

expelidas, tendo sido formada a cavidade vulcânica da chaminé. O processo era tão 

vigoroso que ocorreu o desembaraço total da cavidade do conduto e cratera, e eles 

adquiriram a configuração e dimensões praticamente atuais. Uma parte do material 

expelido ou levantado acima da sua posição inicial, voltou à cratera e à parte 

subsuperficial do diatrema ainda não preenchida totalmente pela coluna magmática 

face ao aumento da viscosidade da sua substância e retardamento da ascensão no 

processo de desgaseificação. O volume do material que voltou à cavidade formada após 

a erupção, foi extremamente limitado. O principal corpo agente na formação desse 

aparelho vulcânico, era o fluído gasoso-líquido. É com essa etapa que se relaciona a 

formação das brechas tufáceas kimberlíticas (BTK-1) da geração inicial e duma parte 

do componente clástico da futura zona xenolítica (ZX). Continuando a ascensão, a 

coluna magmática, com a sua parte cabeçal, a mais viscosa, puxava o material 

desmoronado para cima, até que todo o diatrema e a parte inferior da cratera fossem 

preenchidos com a brecha autolítica, i.e. praticamente até a sua posição atual. É em 

consequência de misturação dos fragmentos com o magma kimberlítico semi-plástico, 

que se formou a zona xenolítica. A primeira etapa terminou com a meteorização parcial 

da zona xenolítica e seu preenchimento adicional com o material detrítico por conta 

de destruição das paredes e do vagalhão crateral, da estrutura vulcânica criada. 

2. A segunda etapa foi marcada por uma brusca queda da atividade vulcânica e um calmo 

desenvolvimento do processo geológico. Naquele tempo, surgiram as formações 

vulcanogénico-sedimentares e epiclásticas do lago da cratera (RVS), representadas por 

arenitos, aleurolitos, argilitos inequigranulares, intercalações das brechas 

heterolíticas, contendo as impurezas do material tufogénico e produtos de destruição 

das rochas kimberlíticas da primeira etapa. O preenchimento da cratera  ocorreu em 

simultâneo com a subsidência do fundo de lago decorrente do resfriamento e 

compactação da coluna das brechas autolíticas, e parou, supostamente, ao nível do 

fundo duma depressão no teto das RVS, presentemente preenchido por arenitos 

interformacionais fracamente cimentados (AIF-1). Na fase final de formação das RVS, 

aparentemente aconteceu uma pequena agitação da atividade vulcânica com expulsão 

dos piroclastos sólido-gasosos e sedimentação duma certa porção dos mesmos dentro 

do contorno da cratera, o que resultou na formação de uma  jazida estratiforme das 
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brechas tufáceas kimberlíticas (BKT-2), sendo que esse processo alternou-se com a re-

depositação parcial dos piroclastos e formação dos arenitos e gravelitos. 

3. A terceira etapa foi relativamente calma e, ao que parece, foi uma continuação lógica 

da fase final da segunda etapa: no processo de explosões curtas, criou-se um sistema 

das fraturas de distensão, e as zonas enfraquecidas que assim surgiram, serviram de 

canais de avanço das novas porções dos kimberlitos fundidos rumo à superfície 

terrestre. Aparentemente, os canais do seu avanço mais favoráveis, eram trechos 

enfraquecidos nas estremas entre os gnaisses rígidos que circundavam o diatrema e o 

núcleo autolítico, também bastante denso, desse mesmo diatrema. Ao nível da cratera 

os gnaisses rígidos encaixantes não deixaram que os contornos externos da chaminé se 

expandissem, e a massa fundida, avançando à superfície terrestre, vinha ganhando 

espaço mormente por conta de desalojamento das RVS, BTK-2 e parcialmente BTK-1, 

aos níveis mais altos dos trechos extremos. A ascensão da substância kimberlítica nessa 

etapa, tinha o carácter da fluxão viscosa (principalmente, etapa intrusiva). O 

componente gasoso estava presente num volume limitado, mas, todavia, participava 

no processo, devido à sua presença, na cratera formaram-se os corpos lenticulares de 

tufisitos, tufos e brechas xenotufáceas, e suas variedades micáceas. Na zona de 

contacto com as RVS, a massa fundida em ascensão, estava sendo parcialmente 

enriquecida com os xenólitos e “recifes flutuantes” das RVS, com a formação da zona 

de transição entre essas rochas.  

4. Na etapa final de formação do diatrema, ao que parece, ocorreu a intrusão dos filões 

compostos por kimberlitos afíricos. Posteriormente, a parte ainda vazia do "cálice" da 

cratera foi preenchida por produtos de destruição das rochas circundantes, por 

formação duma jazida lenticular das AIF-1, estratos das AIF-2 e sedimentos do sistema 

Calahári. 
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Capítulo 4  

Diamantes e Minerais do kimberlito de 
Catoca 

4.1 – Diamantes 

O homem conhece os diamantes como sendo pedras transparentes, brilhantes e com 

elevada dureza, devido as suas propriedades únicas é facilmente distinguida dos demais 

minerais. As suas propriedades levaram a sua extrema admiração e procura. A origem do nome 

diamante provem da palavra “Adámas” que significa na língua grega de “Indomável” ou 

“Invencível”, por este facto o diamante passou a ser sinonimo de riqueza, poder, amor e 

coragem. 

Os primeiros diamantes foram encontrados na Índia antiga há mais de 2000 anos. No seculo 

XV e XVIII, foram descobertos ricos depósitos diamantíferos na Africa do Sul e na América do 

sul. Até ao seculo XV, a dureza do diamante era vista como um dos maiores obstáculos para o 

seu tratamento de lapidação, em meados do seculo XV o holandês Berkemu descobriu uma 

forma de poder lapidar-se o diamante através da fricção entre duas pedras de diamante, ou 

seja, utilizava-se um diamante para poder-se lapidar o diamante [12].   

Em 1912 foram encontrados os primeiros diamantes em angola, cinco anos depois é criada 

a primeira companhia de Diamantes de Angola, DIAMONG, na altura esta detinha o direito de 

comercialização e extração dos diamantes em Angola. A companhia DIAMONG também efetuava 

trabalhos de pesquisa e prospeção de depósitos diamantíferos. Em 1952 foi descoberto o 

primeiro Kimberlito de valor industrial na província de Lunda sul designado por Camufa-

CamaZambo, entretanto a DIAMONG apenas explorou os jazigos aluvionares situados por cima 

dos corpos kimberliticos de Catoca, Camutué e Camajico, bem como os depósitos diamantíferos 

da formação Calonda. Em 1981 os direitos de prospeção, exploração e recuperação deixaram 
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de ser da DIAMONG e passaram a ser da Endiama, apenas os direitos de comercialização 

continuam a pertencer a DIAMONG.  

O primeiro kimberlito a ser explorado em angola arrancou a sua atividade mineira em 1997, 

foi designado como Projeto Catoca. No ano de 2016 Angola tornou-se o quarto maior produtor 

de diamantes no mundo devido à produção da Mina de Catoca. Internamente Catoca é 

considerada a líder em termos de produção industrial [12]. 

4.1.1 – Classificação dos Diamantes 

Neste capitulo será abordado a classificação dos diamantes quanto à qualidade e quanto ao 

estado de pureza e inclusões. 

4.1.1.1 – Classificação dos diamantes quanto à qualidade  

 
A classificação dos diamantes quanto à qualidade é baseada em termos do seu valor unitário 

(USD/qu) e da sua aplicação em três grupos comerciais [12]: 

• Diamantes da qualidade joia, estes são usados na produção como o próprio nome diz 

de joias, caraterizam-se pelo seu alto valor unitário; 

• Diamantes da qualidade semi-jóia, são usados também na fabricação de joias, mas com 

baixo valor unitário; 

• Diamantes da qualidade industrial são utilizados para produção de ferramentas, tais 

como brocas de perfuração, serras, coroas, etc., estes diamantes são caraterizados 

pelo seu baixo valor unitário. 

4.1.1.2 – Classificação de acordo com a pureza e inclusões dos diamantes  

 
GIA (Gemological Institute of America) desenvolveu um padrão de classificação de 

diamantes que é o mais aceite em todo mundo, esta mesma classificação mudou a forma como 

diamantes são comercializados [13]. 

Este sistema de classificação é conhecido como os 4 Cs” se baseia em 4 características 

básicas do diamante (Figura 9), que são: 

• Carat  (o peso em quilates) 

• Color (sua cor) 

• Clarity (seu grau de pureza) 

• Cut (o seu corte) 

 

1. Carat – Peso: A unidade de medida usada para os diamantes é o quilate, um quilate 

equivale 0,2gramas. Cada quilate é dividido por 100 pontos, cada ponto equivale a 2 

mg (Miligrama). Quanto mais pontos o diamante tiver, mais valioso ele será. 
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2. Color – Cor: Quanto a coloração o diamante apresenta diversas cores, a mais comum é 

o amarelo devido a presença de nitrogênio. Diamantes no estado puro são incolores ou 

transparentes. Quanto mais puro for o diamante, ou seja, incolor, mais valioso ele será. 

3. Cut – Lapidação: Existem diversas formas de lapidação dos diamantes, as mais comuns 

são: Brilhante, Princess, Navete e Coração. 

4. Clarity – Pureza: Quanto mais puro diamante mais valioso é, ou seja a visibilidade das 

inclusões vai influenciar no seu valor. 

 

 

Figura 9 – Classificação dos diamantes segundo GIA [14] 

4.1.4 – Morfologia dos cristais de Diamante  

O diamante aparece na natureza sob formas variadas. Surgem na forma de octaedros (Figura 

10), cubos, rombododecaedro e também em formas combinatórias e transicionais. 
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Figura 10 – Formas octaédricas do diamante [15] 

4.1.5 – Principais produtores de diamante 

 

Figura 11 – Produção de diamante em 2016 [16] 

 
Segundo a agência cientifica “United States Geological Survey” (Figura 11), o maior produtor 

no ano de 2016 é a Rússia com uma produção de 23,5 milhões de carats, em segundo aparece 

a Botswana com uma produção de 15 milhões de caracts, Angola surge em quarto lugar com 

uma produção de 8,1 milhões de caratcs. 
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4.1.6 – Propriedades físicas-químicas do diamante 

Constituição do diamante 

O diamante é um cristal sob uma forma alotrópica do carbono, de fórmula química C, ou 

seja é a forma triangular estável do carbono em pressões acima de 6 Gpa. Este mineral de 

estado solido cristalino possui uma estrutura interna formada por átomos de elemento químico 

C (carbono) no seu estado puro. Verifica-se que dentro da estrutura cada átomo de carbono 

forma ligações covalentes com quatro átomos vizinhos [17].   

 

Dureza e clivagem 

A dureza é a resistência que o mineral oferece ao ser riscado por outro mineral ou objeto, 

esta propriedade depende do tipo ligações químicas que o mineral possui, quanto mais fortes 

forem estas ligações, maior será a dureza que o mineral possuirá [18]. 

O diamante por possuir um arranjo de átomos de carbono tem uma estrutura regular e 

compacta. Esta estrutura confere ao diamante propriedades únicas, tal como, uma dureza de 

10 na escala Mohs e uma clivagem perfeita. 

A Dureza dos diamantes é uma das caraterísticas físicas mais importantes do mesmo, é 

bastante útil esta propriedade na escolha dos equipamentos do seu processamento mineral. 

Esta propriedade permite diferencia-lo de minerais que possuem propriedades similares, como 

por exemplo, o zircão, quartzo, apatite e topázio. 

O diamante apesar da sua elevada dureza possui clivagem perfeita, esta propriedade leva 

a que o diamante parte segundo superfícies planas e paralelas. Estas superfícies planas são 

chamadas de planos de clivagem, podemos verificar na Figura 12. Geralmente são brilhantes e 

correspondem às direções onde as ligações iônicas ou atômicas são mais fracas. 

 

Figura 12 – Clivagem do diamante [19] 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alotr%C3%B3pica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
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Peso específico 

Assim como a sua forma, o peso do diamante é variável, este depende da composição 

química do diamante. A presença de N, AL,Si,Cr e outras, faz com que o peso específico do 

diamante varie. O peso específico vária de 3 a 3,55 g/cm3. 

Esta caraterística física aplica-se exatamente no processo de tratamento do concentrado 

diamantífero pelos meios gravíticos para separar os diamantes dos minerais satélites [12]. 

 

Coloração  

A cor do diamante pode ser influenciada por dois fatores: 

• A própria composição química do diamante; 

• E inclusão de minerais satélites. 

 

Quanto a composição química os diamantes raramente têm cor, existem, no entanto, 

ocorrências na natureza em que os diamantes adotam leves tonalidades de cor. Essas 

tonalidades designam-se por idiocromáticas. Por outro lado, a inclusão interna de minerais nos 

cristais de diamante confere-lhe cores designadas por alocromáticas. 

Em 1952 a GIA (Gemological Institute of America), propôs o modelo de D-Z para 

classificação das tonalidades mais comuns dos diamantes (amarelada, acastanhada e 

acinzentada). Esta escala, adotada universalmente pela indústria de joias e de diamantes, usa 

a luz do dia como iluminação padrão. A classificação evolui do incolor até ao amarelado (sinal 

da presença de átomos de azoto na composição química do diamante), sendo dada a 

classificação D, melhor classificação da escala, aos diamantes incolores e Z, pior classificação, 

aos diamantes mais amarelos [20]. 

 

Figura 13 – Classificação dos diamantes quanto a tonalidade [20] 

 

http://www.gia.edu/
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Os diamantes do Kimberlito de Catoca apresentam variadas cores, mas em grande parte 

são incolores e transparentes, ou seja cerca de 84%. São encontrados diamantes com 

tonalidades idiocromáticas, em que 4% são amareladas, - 4%, 6% são acastanhadas – 6% e 5% 

são acinzentadas. Pode-se encontrar também tonalidades idiocromáticas esverdeadas (3%), 

lilas (2%) e roxas (0,8%).  

No kimberlito de Catoca podem ser encontrados diamantes de cor água-marinha, mas estes 

são raríssimos. Quanto às cores alocromáticas dos diamantes na mina de Catoca, devesse a 

existência de inclusões internas dos minerais epigenéticos, grafite, clorite, hemalite, limonite, 

dos minerais satélites, lorite, hematite, limonite, e dos minerais satélites piropo, olivina, 

diópsido cromifero, ilminite dentro dos cristais de Diamante [12]. 

 

Brilho 

O brilho do mineral é o modo como mineral reflete a luz que incide na sua superfície 

cristalina. Quanto ao brilho dividem-se os minerais em metálico, submetálico e não-metálico. 

O diamante apresenta brilho não metálico, seu brilho é considerado diamantífero, como se 

verifica na Figura 14.  

 

Transparência (diafanidade) 

Como acima foi referido o diamante no seu estado puro, isto é, sem misturas químicas é 

transparente. Quando o diamante surge com misturas, fissuras internas e superficiais, este 

perde a transparência e torna-se semitransparente ou opaco.  

Os diamantes provenientes da mina de Catoca, cerca de 30% destes não contem inclusões 

e 20% não possui fissuras. A volta de 4,6% dos diamantes em Catoca está grafitizado, por tal 

motivo são opacos. 20% dos diamantes encontrados possuem inclusões de minerais satélites e 

fissuras. Os diamantes de Catoca da classe granulométrica de -4+3,43mm cerca de 29,1% são 

semidiáfanos e por volta de 2,4% são opacos [12].  
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Figura 14 – Brilho do diamante [19] 

 

Luminescência  

O diamante é um mineral com propriedade de luminescência, esta sua propriedade consiste 

no facto dos seus cristais sob enfeito dos raios-X ou raios UV (Ultravioletas) de natureza 

eletromagnética, emitirem uma luz de diversas cores.  

As tonalidades mais comuns que apresentam essa luz fluorescente no caso dos diamantes 

são azuis e amarelas. Podem ocorrer, mas raramente acontecem, as tonalidades, laranja, 

verde, violeta e azul escura.  

A propriedade de luminescência dos diamantes é primordial para o uso da tecnologia de 

separação de diamantes pelos separadores RX no seu processamento. 

Nos separadores Raio-X a intensidade da fluorescência depende do tamanho dos cristais do 

diamante, ou seja, quanto maiores forem os cristais maior será a intensidade da fluorescência, 

alem do tamanho dos cristais depende da tensão e da corrente elétrica do tubo de Raio-X, ou 

seja, a intensidade aumenta proporcionalmente à tensão e corrente elétrica. Existem 

diamantes (que representam 5%-10% de todas as pedras), que não produzem luminescência e 

que por isso não são detetados nos separadores de Raio-X [12].  
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Propriedades químicas  

Os diamantes quimicamente são bastantes resistentes e não se dissolvem em ácidos fortes, 

isto confere ao diamante a capacidade de ser inoxidável perante a presença de ácidos, seguem-

se abaixo alguns ácidos dos quais o diamante é resistente: 

• Ácido sulfúrico – H2SO4;  

• Acido nítrico H2NO3; 

• Acido clorídrico HCL; 

• Acido fluorídrico HFl (é o mais forte).  

O facto de o diamante ser bastante resistente e não se dissolver em ácidos, permite que 

no processamento mineral dos diamantes após o processo de picagem, se faça limpeza química 

com ácidos dos diamantes recuperados na picagem.  

Verifica-se nos diamantes industriais que os cristais dos mesmos possuem na sua superfície 

e nas fissuras externas agregações microcristalinas de diversos minerais do kimberlito. Essas 

inclusões sujam os diamantes o que diminui a sua qualidade. A limpeza química dos diamantes 

com ácidos fortes permite que os diamantes se tornam mais puros, transparentes e brilhantes, 

aumentando assim a qualidade dos diamantes em termos comerciais [12].  

 

Propriedades térmicas 

Quanto as propriedades térmicas o diamante é considerado bom condutor de calor. A 

quantidade de calor aplicada ao diamante é algo que deve ser controlado pois o diamante pode 

sofrer mudanças quando exposto a certas temperaturas. Quando o diamante esta exposto a 

temperaturas de 800 a 1000ºC na presença de oxigénio, o diamante oxida-se e transforma-se 

em dióxido de carbono (estado gasoso). Se o diamante for aquecido até temperaturas por volta 

de 2000ºC sem a presença de oxigénio, o diamante transforma-se em grafite. 

Devido a este facto no processamento dos minerais diamantíferos, na fase de secagem do 

minério deve-se ter cuidado com a temperatura nos fornos [12].  

 

Propriedades magnéticas 

O diamante não possui propriedades magnéticas, por não possuir na sua composição química 

elementos ferrosos, o diamante não é atraído por nenhum campo magnético. Mas o facto de 

ocorrerem inclusões de minerais magnéticos nos cristais de diamante, como a magnetite, a 

ilmenite, torna alguns cristais do diamante magnéticos por associação com esses minerais 

magnéticos. Essa propriedade é importante no processo tecnológico de separação magnética, 

pois possibilita a separação dos minerais magnéticos do concentrado diamantífero [12]. 

 

Propriedades elétricas 

Quantos às propriedades elétricas, o diamante apresenta uma condutividade elétrica nula, 

ou seja, não conduz eletricidade. Sendo por isso o diamante no estado puro considerado um 
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bom isolador. No entanto, quando possui algumas misturas químicas na sua estrutura, como 

por exemplo N2, o diamante torna-se semicondutor [12]. 

4.2 – Classificação mineralógica do kimberlito de Catoca 

Podemos destacar três grupos de minerais nos kimberlitos, em função do local da sua 

génese e dos processos que os formaram [7]: 

• Minerais abissais primários (produtos da cristalização protomagmática); 

• Minerais xenogénicos (minerais das rochas encaixantes arrastados por magma 

kimberlítico ascendente); 

• Minerais secundários pneumatolítico-hidrotermais e hipergénicos (produtos de 

transformação dos kimberlitos na fase pós-magmática). 

4.2.1 - Minerais abissais primários e seus agrupamentos: 

Entre os minerais abissais primários das rochas kimberlíticas da chaminé de Catoca, além 

do diamante, os mais preservados são granadas da série de piropos, ilmenite, clinopiroxênios, 

num grau menor – micas (mormente flogopite). A olivina está totalmente substituída por novas 

formações secundárias. As pseudomorfoses da olivina da primeira e da segunda geração, estão 

associadas num agregado complexo de serpentina, clorite de escamas finas e carbonato. 

A maioria esmagadora dos minerais protomagmáticos maiores de 0,5 mm, nas rochas 

kimberlíticas estão representados pela flogopite. A sua quantidade máxima é observada nas 

BKM micáceas (21,0 kg/ton), a mínima – nos arenitos das RVS (0,04 kg/ton). 

A seguir, em termos de difusão, vem a picro-ilmenite que mais se encontra nas BKA (7,12 

kg/ton). É bastante frequente que a sua superfície fica coberta por cascas pardacentas dos 

hidróxidos de ferro (limonita) e, às vezes, por uma pátina fina de magnetita, da qual adquire 

propriedades fortemente magnéticas.  

As granadas da série pirópica são minerais indicadores de kimberlito constantemente 

presentes. São observados tanto em forma de grãos independentes, como em agregações com 

piroxênios (mormente, cromo-diópsido). 

É de notar o desenvolvimento de piroxenas monoclínicas nas rochas kimberlíticas da 

chaminé de Catoca. Estão representados por diópsidos (cromo-diópsidos). Frequentemente, 

mas em quantidades insignificativas, ocorrem cromo-espinelitos, o teor em zircão é pouco 

significativo, varia dentro duma faixa de 0,002-0,03 kg/ton.  

A magnetite é um mineral amplamente representado, das frações pesadas das rochas da 

chaminé de Catoca [11].  
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4.2.2 - Os minerais xenogénicos e secundários de mais de 0,5 mm: 

Os minerais xenogénicos estão representados por produtos de desintegração das rochas 

metamórficas: hornblenda (0,005-0,05 kg/ton) e calcite, frequentemente em agregações com 

biotite (não mais de 10% por amostra). Em quantidades singulares (raras) – distênio (cianito), 

apatite, rutilo, turmalina e outros.  

Os minerais secundários estão representados por hidróxidos de ferro (não mais de 0,02 

kg/ton). Hornblenda. As máximas quantidades observam-se nos arenitos das RVS com impurezas 

do material kimberlítico. A calcite é a mais característica nas BKA. 

Os hidróxidos de ferro estão representados por variedades criptocristalinas ou 

metacoloidais, a saber, por hidrogoetite (limonite) [11]. 

4.2.3 – Propriedades dos minerais-satélite 

Na Tabela 2 , está descrito as propriedades físicas dos minerais-satélite dos diamantes: 

Tabela 2 - Propriedades dos minerais-satélite do diamante 

Propriedades Minerais satélites do diamante 

Piropo Picroilminte 
Cromo-
espinela 

Flogopite 

Classe Granada Óxidos Óxidos Filossilicatos 

Cor 
Laranja, violeta, 
vermelho. 

Preto azulado Preto 
Esverdeada, 
castanha, 
Avermelhada. 

Brilho Vítreo Metálico Baço Nacarado a vítreo 

Dureza 6,5 a 7,5 5 a 6 5,5 a 6,5 2 a 2,5 

Magnetismo Não possui Possui Não possui Não possui 

Risco Branco Preto Castanho Branco 

Sistema 
cristalino 

Cubico Trigonal Cubico Monoclínico 

 

Tabela 2 - Propriedades dos minerais-satélite do diamante (cont.) 

Propriedades Minerais satélites do diamante 

Cromo-diposido Olivina Zircão 

Classe Piroxenas Silicatos Silicatos 

Cor Esverdeada Esverdeado Incolor, amarelado 

Brilho Vítreo Vítreo Adiamantado 

Dureza 5,5-6 6,5 a 7 7,5 

Magnetismo Não possui Não possui Não possui 

Risco Branco Não possui Não possui 

Sistema 
cristalino 

Monoclinal Rômbico  Tetragonal  
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Capítulo 5  

 

Mineração 

A mineração do Kimberlito na Sociedade Mineira de Catoca é controlada pelo departamento 

de mineração “DMIN”. O DMIN é uma das estruturas da empresa, cujo objetivo é o 

desenvolvimento das atividades de mineração, com base em regras e princípios específicos, 

para garantir remoção do estéril e a extração racional e otimizada do minério da chaminé 

kimberlítica e seu fornecimento às Centrais de Tratamento. O DMIN pretende melhorar a 

eficiência operacional da Mina em todos os níveis, diagnosticando os principais fatores de 

impacto na produção e produtividade, implementando medidas corretivas e ações melhoraria 

e eficiência operacional, mapeando os principais indicadores técnico-económicos da Mina, com 

enfoque na estrutura de custos e promovendo ações tendentes a elevar o desenvolvimento 

humano no Departamento. 

5.1 – Sistema de mineração e planeamento e operações 

A chaminé kimberlítica de Catoca é explorada a Céu Aberto, utilizando o sistema de 

mineração com escavação por avanço e transporte rodoviário. O esquema tecnológico inclui o 

desmonte direto do maciço de estéril, com a particularidade das rochas duras serem 

submetidas ao desmonte com explosivos e posteriormente carregadas com escavadoras para as 

pilhas de estéril. O planeamento da sequência de operações mineiras (Figura 15), a 

monotorização das mesmas, assim como o estudo e análise dos principais indicadores da Mina 

é realizado pelo Sector de Planeamento Mineiro que pertence ao departamento de Mineração, 

para a realização dos projetos, planos e trabalhos do presente sector este mantem uma forte 

interação com os demais Sectores do DMIN [21]. 
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Figura 15 – Ciclo de operações mineiras [21] 

 
O design e o planeamento é feito com recurso ao software “Datamine” e a monitorização 

das operações era anteriormente realizada pelo software “SmartMine” (Figura 16) e 

atualmente esta sendo realizada pela Wenco. O sistema Wenco foi concebido para automatizar 

a frota da mina. Este sistema permite saber a localização dos equipamentos, os seus tempos 

dos ciclos, condição do equipamento, trajeto do equipamento de transporte e outras 

informações, ou seja, este sistema permite uma gestão integral e em tempo real dos processos 

de carga e transporte da massa mineira, de forma a se poder controlar a eficiência das 

operações e o nível de produtividade.  

 

Figura 16 – Esquerda: Estrutura do corpo kimberlitico com o software “Datamine”, Direita: Controlo das 
operações mineiras com o software “Smartmine” [21] 

5.2 – Equipamentos Utilizados  

Os equipamentos usados para a mineração, ou sejas, nas atividades de mineração são os 

seguintes [21]: 

• Camiões rígidos de 100 toneladas de capacidade, 29 unidades; 

• Escavadoras de 4,5 - 5 m3 de capacidade, 6 unidades; 
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• Escavadoras de 7 – 18 m3 de capacidade, 19 unidades; 

• Pás-Carregadoras de 4 a 7 m3 de capacidade, 9 unidades; 

• Equipamentos Auxiliares, 20 unidades. 

• Mais de 5 km de correia transportadora e 1 sistema de formação de escombreira de 

última geração. 

5.3 – Complexidades 

A existência de rochas de elevada dureza, a presença de águas subterrâneas e pluviais em 

vários pontos da Mina, são as maiores dificuldades na qual se depara o departamento para o 

processamento operações mineiras. A escolha do tipo de desmonte a ser aplicado, ou seja, 

aplicação do desmonte com explosivos em vez do desmonte mecânico e métodos combinados 

de drenagem e bombeamento das águas, são aplicados de forma a eliminar os fatores que 

impossibilitam o processamento das operações. É de salientar que a drenagem e o 

bombeamento das águas permitem preservar a estabilidade dos taludes, cuja complexidade 

aumenta com o aumento da profundidade da Mina [21]. 

  



 

37 

  



 

38 

 

 

Capítulo 6  

Análise do Processamento Mineral 

O processamento mineral na sociedade mineira de Catoca é realizado em duas centrais de 

tratamento (CT1 e CT2) designadas por módulo 1 e modulo 2 respetivamente, ambas as centrais 

utilizam processos e tecnologias de tratamento de minério similares. Será feita uma abordagem 

pormenorizada apenas da central 2 (modulo 2). 

A central de tratamento 2 da sociedade mineira de Catoca, encontra-se organizada em 4 

fases:  

• Receção do material e o processo de Britagem, esta fase consiste em diminuir a 

granulometria do material proveniente da Mina (Figura 21); 

• Pré-tratamento consiste numa sequência de operações aplicadas ao material 

proveniente da primeira fase, o seu objetivo é o de reduzir a granulometria e 

posteriormente classificar o material, permitindo dar seguimento às fases de 

acabamento e enriquecimento (Figura 22 e Figura 23);  

• Enriquecimento é a fase onde se desenvolvem as operações de concentração 

hidrogravítica e meio denso das espécies minerais (Figura 24, Figura 25 e Figura 26);  

• Acabamento, como o próprio nome diz é a fase aonde ocorre a separação final do 

mineral útil (Diamante) através da sua propriedade de fluorescência nos separadores 

RX (Figura 29, Figura 30, Figura 31 e Figura 32). 

6.1 – Britagem 

É de conhecimento geral que os minérios, salvo os que aparecem em depósitos aluvionares 

de forma desagregada, encontram-se na natureza em rochas compactas, ou seja, as espécies 

minerais uteis estão aglutinadas com outras espécies minerais que consideramos gangas. Assim 

sendo não são imediatamente utilizáveis ou tratáveis metalurgicamente. Para se obter a 

concentração das espécies uteis é necessário fazer a libertação das espécies minerais umas das 

outras. Esta libertação consegue-se por meio de processos de fragmentação, por tal a primeira 
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fase do processamento mineral inicia-se com o processo de britagem em britadores de rolos 

(designado por fase1 – Figura 19), cuja função é de fragmentar os blocos de minério provenientes 

da mina até uma granulometria que permita o seu uso direto ou que permita o seu 

processamento mineral.  

Assim sendo o processo de britagem na central de tratamento 2 ou seja modulo 2 se inicia 

com o descarregamento de minério através de camiões basculantes na tremonha de receção 

do britador (1). A tremonha possui grelhas à superfície que impede a passagem de material 

com granulometria superior a 850 mm (Figura 17). O material retido por cima da grelha, é 

fragmentado com um martelo Hidráulico de forma a permitir a sua passagem (Figura 18). 

  

Os equipamentos que permitem proceder à primeira fase de tratamento são os seguintes: 

• Tremonha de receção com capacidade de 500 t/h; 

• Sensor automático que ajuda a controlar o nível de material na tremonha, alertando 

através do semáforo se os camiões podem efetuar ou não o descarregamento do minério 

no interior da tremonha; 

• Alimentador com a capacidade de 1600 t/h (2), constituído por uma esteira que possui 

apoios superiores e inferiores, motor elétrico e bomba de lubrificação do óleo. 

 

Figura 17 - Grelhas de 850 mm da Tremonha de receção do britador (fase 1) 
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Figura 18 - Uso do martelo Hidráulico de forma a permitir a passagem do material pela grelha 

 

 
Figura 19 - Alimentação do britador de rolos 

 
O britador de rolos dentados (3) fragmenta o material até este atingir um tamanho inferior 

a 400mm. Após o processo de britagem o material com granulometria inferior a 400 mm é 

descarregado para as correias transportadoras (4), que por sua vez transportam o material para 

a tremonha de receção da central de tratamento 2 ou seja modulo 2 (5), aí se inicia a fase do 

pré-tratamento. 
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O material antes de ser descarregado nos bunkers (tremonhas de receção) da central de 

tratamento passa por extratores de metais (6) cujo objetivo e retirar o metal proveniente da 

mina antes que estes danifiquem os equipamentos de produção. O tipo de britador de rolos 

usado em Catoca é MMD, possui uma capacidade de trituração de a cerca 1400t/h. 

 

Figura 20 - Extratores de metais montado na via 

 

O transporte do material para as centrais de tratamentos é feito por duas formas, além de 

serem transportados por correias após o processo de britagem, são também transportados por 

camiões basculantes com a capacidade de 40 e 100 toneladas. Estes camiões descarregam o 

material diretamente para as tremonhas de receção do pré-tratamento. 

Nas tremonhas do pré-tratamento podemos encontrar também grelhas que determinam a 

granulometria de passagem para os moinhos, ou seja, as grelhas possuem orifícios de 400 mm, 

material abaixo dessa granulometria passa, material acima fica retido na grelha, para permitir 

a passagem do material que fica acima, tal como acima referido é usado um martelo hidráulico 

que permite diminuir o tamanho dos blocos.  
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Figura 21 - Controlo tecnológico da fase 1 [11]
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6.2 – Fase de pré-tratamento 

Apos o material ser triturado ate a granulometria de -400 no britador de rolos, é 

transportado pelas correias transportadoras até as tremonhas de receção da central de 

tratamento 2, aonde descarregam o material, as tremonhas (1) possuem uma capacidade de 

volume de 66m3.Com o auxílio de alimentadores (2) (cuja a função e controlar a quantidade de 

material que entra nos moinhos) o material é descarregado nos moinhos (3) por ação da 

gravidade, moinhos estes designados por autogéneos, pelo facto de que a redução de minério 

é conseguida por uma combinação de impacto, atrito e abrasão de forças entre partículas do 

próprio minério. Este processo de redução do minério é facilitado pela turbulência criada pelas 

placas elevadoras no interior do moinho e a injeção de água (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Descrição tecnológica dos Moinhos [11] 

Designação do aparelho: Desintegração das rochas kimberlíticas diamantíferas 

Regime tecnológico Índices 

1. Produtividade de alimentação (do sólido), t /hora:   [300-700] 

2. Tamanho de partículas na alimentação, mm [0-400] 

3. Tamanho da Saída inicial do material, mm       [0-40] 

5. Frequência de rotação do tambor em funcionamento, 1/min  [9.51-12.7] 

6.Nível de enchimento do tambor % do volume Consumo de ar, m3/hora [0-80] 

7. Frequência de rotação do motor, 1/min [0-985] 

8. Consumo de energia no start do motor A [260-285] 

9. Composição da dureza, no processo de desintegração %:                                          [0-0,30] 

                                          - BKM [58-62] 

                                          - BKT, SER [56-58] 

 

A saída do moinho está acoplada uma grelha que permite apenas a saída de material de 

classe <40 mm. O material que sai do moinho vai para classificadores em espiral (4), para ser 

feito a deslamação, as lamas obtidas vão para a bacia de rejeitados (5). Os classificadores 

possuem um eixo envolvido por 14 Hélices, que giram para manter a polpa em suspensão e 

fazer o desenlameamento a uma inclinação de 17º.   

A alimentação nos classificadores em espiral é feita abaixo do nível de polpa, o material 

de -40+0,8mm (mais pesado) afunda e é transportado pelas hélices ao longo da calha, sendo 

por fim descarregado na parte superior através de uma abertura na base da calha que se 

encontra acima do nível de água. O material mais fino, abaixo de 0,8 mm, transborda pela 

parte inferior da calha, ocorrendo assim o processo de desenlameamento. Tabela 4 as 

caraterísticas técnicas dos classificadores em espiral. 
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Tabela 4 - Descrição tecnológica dos classificadores em espiral [11] 

Denominação dos Índices Índices 

1.Produtividade de alimentação (do sólido), t /hora:    

   BKM** 300-400 

   BKT**, RSE** 300-500 

COMPOSIÇÃO, BKM: (BKT+ RSE) =1:1 300-450 

2. Diluição do escoamento de celulose:  

      - BKM  

    Relação L:S, por.un. (3,3-4,0):1 

    Composição da dureza, % 20-23 

    Densidade (apróx. mine = 2,7-3,0 g/cm³), kg/l 1,14-1,18 

- BKT, RSE  

    Relação L:S, por.un. (2,0-2,3):1 

    Composição da dureza, % 30-33 

    Densidade (apróx. mine = 2,4-2,7g/ cm³), kg/l 1,21-1,26 

- COMPOSIÇÃO, BKM: (BKT+ RSE) =1:1  

    Relação L:S, por.un. (2,7-3,2):1 

    Composição da dureza, % 25-28 

    Densidade (apróx mine =2,6-2,9 g/cm³), kg/l 1,18-1,22 

 

Após os classificadores o material denso (6) é levado para o primeiro estagio de peneiração 

que divide o material em três classes, classe de -40+13mm (7), classe de -13+6mm (8), e a 

classe de -6+0mm. O material da classe -6+0mm (9) vai para o segundo estagio de peneiração 

(10), que separa o material -6+0,8mm (11) do material mais fino, ou seja, todo o material 

abaixo 0.8mm vai para a bacia de rejeitados (12). As peneiras nos dois estágios são peneiras 

vibratórias horizontais que alem de classificar o material fazem a lavagem desses. As peneiras 

vibratórias possuem um regime tecnológico caraterizado por impulsos rápidos à superfície de 

dimensões 4880 mm, uma amplitude de oscilações de 5 mm, uma frequência de rotação do 

mecanismo eletromecânico de 960 movimentos por minutos e uma produtividade de 250 t/h. 

No primeiro estágio de peneiração, o produto com a classe de -40+13mm é transportado 

pelas correias 2 e 6, estas descarregam o material na peneira 21 que envia o material a 

tremonha 9, ou seja, o material da classe -40+13mm vai diretamente para a fase do 

acabamento. O produto intermedio do primeiro estágio de peneiração, ou seja, a classe -

13+6mm é transportado pelas correias 1 e 7 para a tremonha 10 na qual se iniciará a fase 

acabamento. A classe -6mm é enviada para o segundo estagio de peneiração. No Segundo 

estágio de peneiração obtém se o produto da classe -6+0.8mm, o produto é transportado pelas 

correias transportadoras 3, 4 e 5 para a secção de enriquecimento. A classe mais fina obtida 

do segundo estágio de peneiração, ou seja, a classe -0.8+0mm vai para a bacia de rejeitados, 

como acima referi. 
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Figura 22- Controlo tecnológico da fase de pré-tratamento [11]
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Figura 23 - Esquema tecnológico do pré-tratamento simplificado. 

6.3 – Fase de enriquecimento 

Após um processo de libertação das espécies minerais (processo de moagem), é necessário 

efetuar a separação entre as espécies minerais uteis (diamante) e as gangas (minerais 

satélites). Assim sendo as espécies minerais de granulometria de -6+0,8mm são enviadas para 

o enriquecimento. 

A fase do enriquecimento nas centrais baseia-se nos métodos gravíticos, cujo parâmetro de 

separação é a densidade, ou seja, o processo de separação ocorre em função da densidade dos 

minerais a separar. A fase de enriquecimento recebe material fino de tamanho -6+0,8mm 
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proveniente do segundo estágio da peneiração da fase do pré-tratamento, através das correias 

transportadoras e é depositado nos bunkers (Reservatórios) (1).  

A secção de Enriquecimento divide-se em duas etapas e tem como  objetivo, a concentração 

dos diamantes e minerais satélites da classe -6+0,8mm. A primeira etapa, processo de Jigagem 

(2), inicia-se com a alimentação das jigas a partir dos reservatórios. O processo de jigagem 

permite a separação em dois produtos: rejeitado (3) frações finas e leves que ficam em cima 

do leito e o concentrado (4), material grossos e pesados, que são retirados em três camaras 

por baixo. No processo de jigagem a separação é efetuada num leito fluidizado por uma 

corrente de água pulsante a uma frequência média de 92,5, 97,5 e 102,5 por minutos para cada 

uma das 3 câmaras. A estratificação dos minerais processa-se com a injeção de ar no leito, o 

leito abre permitindo que ocorra a estratificação dos minerais no próprio leito, as frações mais 

densas afundam e as frações menos densas ficam em cima. Características tecnológicas das 

jigas estão apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Caraterísticas tecnológicas das jigas [11] 

1- Regime tecnológico Índices 

1. Produtividade de alimentação (do sólido), t /hora:   [0-60] 

2. Tamanho de partículas na alimentação, mm -6+0.8 

3. Saída inicial do concentrado; %       33 

    Saída nas câmaras: 1cam/ 2cam/ 3cam/;%   14/ 12/ 7 

4. Consumo de ar, m3/hora [2300-2500] 

5. Pressão do ar no recetor principal, kg/cm2 0,30 

6. Pressão do ar no coletor de trabalho, kg/cm2:  

                                          - Primeira camara [0-0,30] 

                                          - Segunda camara [0-0,30] 

                                          - Terceira camara [0-0,28] 

7. Pressão do ar no coletor de acionamento elétrico pneumático; 

kg/cm2                                           

[0-0,40] 

8. Consumo específico de água m3/t-hora [0- 4] 

9. Consumo de água m3/hora [0- 240] 

10. Distribuição de água por camaras:                  

                       1ª Câmara;1º compartimento e 2 º compartimento    15-18/10-15 

                       2ª Câmara;1º compartimento e 2 º compartimento    8-10/8-10 

                       3ª Câmara;1º compartimento e 2 º compartimento    6-8/6-8 

11. Frequência de pulsações, 1/min:   

                                                                  1 Câmara [90- 95] 

                                                                  2 Câmara [95- 100] 

                                                                  3 Câmara [100- 105] 
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Depois da separação por jigagem, o concentrado é descarregado por gravidade para um 

tanque (5), o rejeitado é enviado para a bacia de rejeitos (6). O concentrado do tanque é 

bombeado para os crivos (7) do meio denso. 

A segunda etapa do enriquecimento é a separação por Meio-Denso, etapa se inicia quando 

o material depois de crivado e armazenado num reservatório (8) é enviado para uma caixa de 

mistura (10) através de um vibroalimentador(9), aonde se mistura o material e o ferro silício 

(FeSi 14%), a mistura é enviada para os hidrociclones, onde é feita a separação do concentrado 

e do rejeitado através das forças centrifugas, com uma pressão entre 130-140kPa.  

Essa forças centrifugas arrastam o material denso na saída designada por underflow (11), 

as partículas menos densas são encaminhadas para a saída designada por overflow (12). O ferro 

silício é um dos principais componentes da separação em meio denso, permite a separação do 

material, pois constitui o medium separador. O material que vai para o underflow é enviado 

para o acabamento (13) e o material que vai para o overflow é enviado para o rejeitado (14). 

Na Tabela 6 estão representadas as caraterísticas do regime tecnológicas do ciclone. 

 

Tabela 6 - Caraterísticas tecnológicas do ciclone [11] 

Denominação dos Índices Índices 

1.Capacidade de alimentação, t /hora:   0 – 40max  

2. Grandeza do material do minério na alimentação mm. [-6 +1,4] 

3.Saida do concentrado inicial % [20 - 25] 

4. Consumo de água, m³/h [45-50] 

5. Pressão da água no coletor, KPа 0- 250 

6. Consumo específico do FeSi do tipo D270, g/t 0-200 

7. Nível inferior permitido no reservatório do meio preparado, % [0 - 50] 

8.Densidade da suspensão, kg/dm³  [2,35 - 2,55] 

9.pressão na alimentação do ciclone (com a densidade 2,55), KPа [130-140] 

10. Pressão na alimentação do tubo espessador, KPа [180-220] 

11. Densidade para a separação [3,0 –3,1] 

12. Epm (inclinação média) [0 –0,05] 

13. Extração dos diamantes, % [99-99,5] 

14. Extração da fração pesada, (> 2,9 g/cm³), % [85–90] 

O ferro silício dos dois produtos do hidrociclone é recuperado através da lavagem feita 

sobre dois crivos (15 e 16) com água. Logo na alimentação do crivo é separado o médium, a 

meio do equipamento é feito a lavagem do material onde o médium diluído é retirado. O 

médium é enviado para um tanque designado por meio circulante (17), neste estão acopladas 

duas bombas (18 e 19), uma (18) é utilizada para mandar o ferro silício para caixa de mistura 

e outra (19) bomba é utilizada para mandar o ferro silício para um desenficador de forma a 

regular a densidade do médium. O desensificador (20) envia a fração mais densa para o tanque 

de meio circulante e a menos densa para o tanque do meio diluído (21). 
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O material do tanque do meio diluído é enviado para os separadores magnéticos (22), cuja 

função é separar a fração magnética (23) que é enviada para o tanque do meio circulante e a 

fração não magnética (23) que é enviada para a bacia de rejeitado. Seguem-se caraterísticas 

químicas do ferro silício do tipo D270 o médium utilizado no ciclone: 

 

Tabela 7 - Caraterísticas químicas do ferro silício [11] 

Elementos  Peso (%)  

Silício  15  

Carbono  1  

Enxofre  0,05  

Fosforo  0, 09  

Alumínio  0,78  

Cobre  0,83  

Crómio  0,52  

Manganês  0,53  

Ferro  81,29  

 

 

 

Figura 24 - Esquema tecnológico da fase de enriquecimento simplificado 
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Figura 25 - Controlo tecnológico da fase de enriquecimento (Jigagem) [11] 
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Figura 26 - Controlo tecnológico do enriquecimento (Meio denso) [11]
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6.4 – Fase de Acabamento 

Os materiais com as classes de -40+13mm  e -13+6mm após o primeiro estágio de peneiração 

vão diretamente para o acabamento, enquanto a classe -6+0,8mm vai primeiramente para a 

fase do enriquecimento e depois para o acabamento, isso demonstra que a classe -6+0,8mm é 

a classe mais difícil de se tratar. Como ambas as classes são processadas separadamente, irá 

se fazer uma descrição individual de cada processamento na fase do acabamento. 

Os materiais da -40+13mm e da classe -13+6mm que provem do pré-tratamento, são 

transportados em correias e depositados em diferentes tanques, a classe de -40+13mm antes 

de ir para os aparelhos de Raio-X são peneirados (1), se contiver algum material com 

granulometria acima de 40 mm, este material retorna ao processo de moagem (2) (pré-

tratamento), o material de -13+6mm vai diretamente o reservatório (3) e de seguida para os 

aparelhos Raio-X. 

Após o estágio de Raio-X (4) (de ambas as classes), obtém-se o concentrado que vai 

diretamente no tanque (5) onde misturam-se, enquanto o rejeitado (6) é enviado para o 

processo de moagem. O concentrado de ambas as classes que se encontra no tanque, através 

de elevadores (7) é enviado para peneiras (8), aonde separam o material novamente nas classes 

-40+13mm e -13+6mm, apos a separação, o material das duas classes é enviado em diferentes 

aparelhos de Raio-X (9). Neste segundo estágio de Raio-X obtém-se o concentrado (10 e 11) que 

de seguida é enviado a um novo estágio de raio x (12), o rejeitado do segundo estágio de RX 

(13) é enviado para o pré-tratamento (14). No terceiro estágio de Raio-X (12) obtém-se o 

concentrado final (15). 

O material proveniente do underflow do hidrociclone (-6+0,8mm) é enviado para peneiras 

(1) cujo objetivo é de lavagem, apos a lavagem o material é depositado em tanques (2), de 

seguida o material é enviado para separadores magnéticos (3), cujo objetivo é separar as 

partículas magnéticas (4) das partículas não magnéticas, a parte não magnética (aonde contém 

diamantes) é enviada para um novo estágio de peneiração (5). O novo estágio de peneiração 

tem como objetivo separar o material nas classes de -6+2,5 (6) e -2,5+0,8mm (7), cada classe 

é enviada para o seu devido tanque e sucessivamente para separadores de raio x individuais. 

No primeiro estagio de Raio-X (8) obtém-se concentrado (9) que é enviado para classificadores 

em espiral (10) e o rejeitado (11) que é enviado para um estagio de peneiração cuja função é 

retirar a agua e enviar o material para um novo estagio de Raio-X (12).  

No segundo estágio do Raio-x, o concentrado obtido vai para os classificadores em espiral 

(10) e o rejeitado é enviado para um tanque (13), apos o tanque é enviado para um circuito, 

na qual a função é separar o material da fase liquida, após a separação o material é enviado 

para o retorno (14) e a fase liquida para bacia de rejeitos. Os concentrados das classes -6+2,5 

e -2,5+0,8mm do primeiro e segundo estágio de Raio-x após serem enviados para os 

classificadores em espiral, cuja função é separar o material da fase liquida, são enviados por 
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elevadores (15) para auto-fornos (anexo A) (16), cujo objetivo é eliminar a presença de água 

no material. 

Apos a secagem do material, são separados novamente nas classes -6+2,5 e -2,5+0,8mm 

(17) e enviados para o primeiro estágio de raio x no regime seco (18). O concentrado do 

primeiro estágio em regime seco é enviado para um segundo estágio de Raio-x (19) e o rejeitado 

é enviado para o enriquecimento (20). No segundo estágio de raio x seco obtém-se um 

concentrado final (21) e o rejeitado (22) é enviado para os classificadores em espiral (10) para 

poderem retornar novamente para a separação por Raio-X no regime seco. 

 

O Separador Raio-X é um aparelho ou dispositivo eletromecânico cujo princípio de 

funcionamento baseia-se na luminescência do diamante sobre o efeito do Raio-X. O Separador 

esta composto pelas seguintes partes (Figura 27):  

• Parte mecânica - Máquina Classificadora;  

• Parte eletrónica - Painel de Comando Automático. 

 

 

Figura 27 - Máquina Classificadora; Painel de Comando Automático [11] 

 

Painel de Comando Automático 

O separador é composto por três elementos fundamentais:  

• Tubo do raio-x;  

• Fotorreceptor; 

• Válvula pneumática. 

Processo de captação do diamante nos separadores raio X 

Quando o cristal chega à zona de trabalho (registo), ele recebe uma dose de impulso de 

excitação, que faz com que o cristal adquire uma determinada luminescência e esta luz é 

captada pelo dispositivo fotorreceptor ou dispositivo optrónico que transforma este sinal de luz 

num sinal elétrico que é processado pelo microprocessador no Bloco de Comando, que por sua 

vez envia um sinal de retorno para acionar a válvula pneumática que com um jato de ar expulsa 

o cristal para a zona do concentrado [11].  
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O sinal do Diamante é uma onda de luz que possui uma determinada amplitude, que é a 

sua luminescência máxima e um determinado período, que é o tempo que a onda de luz se 

apaga. Neste contexto o Diamante é captado em função destes dois parâmetros; que são a 

Amplitude e o período da onda luminescente. 

As gravuras, na Figura 28, ilustram fisicamente todo processo acima descrito. 

 

 

Figura 28 - Processo de separação a Raio-X [11] 
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Figura 29 - Controlo tenológico do acabamento das classes -40+13mm e -13+6mm [11] 
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Figura 30 - Controlo tecnológico do acabamento da classe -6+0,8mm [11] 
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Figura 31 - Esquema tecnológico do Acabamento da classe -40+6mm simplificado 
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Figura 32 - Esquema tecnológico do acabamento da classe -6+0,8mm simplificado 
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6.5 – Deposição dos rejeitos da central de tratamento 

A polpa de rejeitado proveniente da central de tratamento 2 é enviada a um tanque de 

rejeitado na qual esta conectado a este um grupo de bombas do tipo 1GRT4000/71, que tem 

como função de bombear o rejeitado do interior do tanque de rejeitados para a bacia de 

rejeitado do Luite. 

O conjunto de equipamentos que proporcionam o armazenamento e a bombagem da polpa 

de rejeito é designado de estação de bombagem da polpa. O controlo de aluviamento de 

rejeitado é feito depois do arranque da estação de bobagem da polpa. As operações são 

realizadas por dois operadores da bacia de rejeitado, que tem como função de controlar e 

regular as válvulas das descargas de rejeitado na medida em que o volume do rejeitado vai 

variando. 

A deposição da polpa de rejeitado é realizada por espigote, ao longo de uma conduta na 

qual se encontram dispostas bocas de drenagem com válvula de descarga de 150mm (Figura 

33). A função das válvulas é de permitir que a deposição da polpa em diferentes pontos. A 

deposição dos rejeitados mais finos (lama) é feita no interior da bacia do Luile, enquanto o 

rejeitado mais grosseiro são depositados e acumulam-se próximos da zona de descarga, 

permitindo assim a formação de uma praia, o fenómeno que permite que haja uma 

diferenciação na zona deposição entre as partículas finas e grosseiras denomina-se de 

segregação Hidráulica.  

O benefício do processo de segregação hidráulica é de permitir a formação de uma praia, 

o qual possibilita transformar a bacia de contenção dos rejeitados, em zona de captação de 

água necessária ao processo de tratamento minério nas centrais de tratamento [11]. 

 

 

Figura 33 - Tubo de vasão de polpa para a bacia de rejeitado  
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Capítulo 7  

Sistema tecnológico proposto 

A etapa principal, para a realização da otimização do processo tecnológico, é a análise e 

compreensão do comportamento operacional do circuito de tratamento. Para tal foram feitas 

várias análises ao circuito de tratamento, que permitiram a compreensão do funcionamento 

das operações, agregadas no sistema tecnológico da central de tratamento. Após análise e 

compreensão do circuito, foi feita a recolha de dados, que permitiu desenvolver um novo 

sistema para o processo de tratamento de minério diamantífero da Sociedade Mineira de 

Catoca, especificamente para a central de tratamento 2, ou seja, módulo 2.  

O sistema tecnológico proposto é composto por uma combinação de processos e técnicas 

aprendidas no decorrer do curso e ao longo do período de estágio no Departamento de 

Metalurgia da SMC. Desta forma, foi feita uma conciliação de conhecimentos adquiridos, por 

forma a construir um esquema tecnológico, visando melhorias a serem aplicadas, na central de 

tratamento. 

No modelo tecnológico estão indicados os pontos de operação otimizados. Este modelo foi 

construído de forma a melhorar a eficiência dos processos tecnológicos existentes na central 

de tratamento, mediante a implementação de novos processos. Estima-se o potencial de 

aumento na recuperação de diamantes e também uma redução do material de retorno. Outros 

diversos benefícios deste novo processo tecnológico serão apresentados ao longo do trabalho. 

Segue-se abaixo o modelo tecnológico proposto (Figura 34). 
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Figura 34 - Modelo proposto 

 



 

64 

 

7.1 Descrição do modelo proposto 

No decorrer do estágio, na central de tratamento 2, verificou-se o constante controlo dos 

seguintes parâmetros: a qualidade do material de entrada nos moinhos, a quantidade de 

material de retorno e o aumento da carga de material enviado para fase de enriquecimento. O 

desenvolvimento do novo esquema tecnológico, baseou-se no estudo destas três grandezas, 

que constituem os desafios mais prementes, na produção da central de tratamento. 

No modelo real (utilizado na central de tratamento 2), verifica-se que o produto do 

processo de britagem alimenta o processo de moagem da fase do pré-tratamento (Figura 37). 

Sabendo que o material proveniente da Mina contém material fino, e que no processo de 

britagem ocorre, também, a produção de material fino, ocorre na alimentação do moinho uma 

grande quantidade de material fino (lamas). A presença desse material diminui a capacidade 

de moagem do moinho, além de provocar danos nas suas peças (desgaste). Por tal motivo, no 

modelo proposto, é sugerido a aplicação de uma fase de classificação, de forma a retirar as 

partículas de -40+0mm e enviá-las diretamente para os classificadores em espiral, com o 

objetivo de eliminar as lamas e enviar o material de classe granulométrica -40+0,8mm para os 

estágios de peneiração da fase do pré-tratamento (Figura 37).  

Na Tabela 8, apresenta-se a quantidade de material (esse caudal varia consoante as 

características do minério), que entra nos moinhos. Apresenta-se na  

Tabela 9 a granulometria máxima de operação dos moinhos e a quantidade de material em 

cada classe, presente na alimentação do processo de moagem. 

 

Tabela 8 – Caudal de sólidos na alimentação de cada moinho 

Calibre (mm) Alimentação T/h 

Moinho 1 719 

Moinho 2 596 

Moinho 3 419 

Somatório 1734 
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Tabela 9 – Percentagem de material em cada classe na alimentação do processo de moagem 

Calibres Caudal % de material em cada classe 

400 329 19% 

100 200 12% 

40 185 11% 

13 150 9% 

6 100 6% 

0,8 70 4% 

-0,8 700 40% 

 

 

No modelo real (Figura 37), verifica-se que a quantidade de material proveniente do 

processo de britagem é 1734 T/h, e que este material é enviado para o processo de moagem. 

De forma a se fazer o estudo do comportamento do processo de moagem tendo em conta os 

caudais de entrada e de saída do processo de moagem, bem como os caudais segundo as classes 

granulométricas do primeiro e segundo estágio de peneiração, chegou-se a uma estimativa da 

percentagem de material em cada classe na alimentação do processo de moagem  

 Verifica-se com a alimentação proposta (Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada.), vai para o processo de moagem um caudal de finos de 700 T/h, ou seja, temos 

40% de material fino na alimentação do processo de moagem (Figura 35). 

Após a moagem, o caudal de material fino aumenta para 1241 T/h (72%) (Tabela 10), deste 

caudal, cerca de 1116,9 vai para a bacia de rejeitados apos a separação nos classificadores em 

espirais (Tabela 11). Dos 1734T/h do material de alimentação do moinho, apenas 617,1 T/h é 

enviado para a primeira fase de peneiração.  

 

 

Figura 35 – Histograma da alimentação e do produto do processo de moagem 
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Tabela 10 – Percentagem de material em cada classe no produto da moagem 

Calibres Caudal % Material em cada classe 

(-40+13) 151 9% 

(-13+6) 170 10% 

(-6+0,8) 172 10% 

-0,8 1241 72% 

 

 
Tabela 11 – Caudal de sólidos no supra e infra dos classificadores em espiral 

 Calibre   Caudal % Material em cada classe Partição Supra Partição Infra 

(-40+13) 151 9% 100% 151 0% 0 

(-13+6) 170 10% 100% 170 0% 0 

(-6+0,8) 172 10% 100% 172 0% 0 

-0,8 1241 72% 10% 124,1 90% 1116,9 

Somatório 1734   617,1  1116,9 

 

Constata-se no histograma da Figura 36, que a separação nos classificadores em espiral não 

é perfeita. Fez-se uma estimativa da classificação feita nos classificadores em espiral, a qual 

está apresentada na Tabela 11. Verifica-se que nem todo o material fino é eliminado na etapa 

da classificação em espiral. Restando 124,1 T/h a ser eliminado, no segundo estágio de 

peneiração (Figura 37). 

 

 

Figura 36 – Quantidade de material que vai para o infra e para o supra dos classificadores em espiral 

 

Na  

Tabela 9 verifica-se que na alimentação do moinho entram por volta de: 41% de material 

que necessita de moagem, isto é, com granulometria acima de 40 mm, 18% do material na 

alimentação do moinho já se encontra liberto (-40+0,8mm) e 40% do material é fino. 
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Resumindo, cerca de 58% de material à entrada do moinho já se encontra liberto, esta 

quantidade de material liberto no processo de moagem, diminuirá a eficiência do processo de 

moagem. 

As partículas finas em grande quantidade no processo de moagem, podem provocar o efeito 

colchão, isto é, impossibilitam o processo de moagem, o que irá gerar gastos energéticos. Além 

disso a elevada presença de finos pode provocar o desgaste das peças no interior dos moinhos. 

As partículas libertas no processo de moagem, iram sofrer uma sobrefragmentação, o que irá 

gerar também gastos energéticos no processo de moagem. 

De forma a eliminar estes problemas, o modelo proposto, sugere a aplicação de uma 

classificação aos pés do britador, enviando apenas do produto da britagem cerca de 41% (714 

T/h) do material para o processo de moagem, e o restante do material é enviado para os 

classificadores em espiral, ou seja, cerca de 59% do material (1020 T/h).  

 

Figura 37 – Modelo proposto e Modelo real (esquerda) 

  

Aplicando a medida de classificação sugerida, apenas 714 T/h de material vai para o 

processo de moagem (Figura 37), e sabendo que a capacidade dos moinhos é de 700 T/h, permite 

que em vez de se utilizarem três moinhos, possam ser utilizados apenas e ou 2 moinhos. Esta 

redução de moinhos na fase de pré-tratamento influenciará nos custos energéticos.  

 

Como se verifica na Figura 38, quando é utilizado os três moinhos o custo anual é acima 

de nove milhões de euros, se reduzirmos para dois moinhos temos uma poupança de 67% e se 

reduzirmos para apenas um moinho de uma poupança maior de 33%. Com a retirada de moinhos 

no processo de moagem, alem gerar uma diminuição nos custos anuais, de valor simbólico, 

permite que haja uma maior disponibilidade de equipamentos em caso de avaria. 

 

-850+0mm 
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Figura 38 - Custos energético associados aos moinhos 

 

Com a redução de moinhos, haverá também uma redução dos classificadores em 

espiral, pois no caso de ser apenas necessário a utilização de um moinho, poderá ser reduzido 

o número de classificadores em espiral. Se por exemplo em vez de oito classificadores forem 

usados quatro, pela redução da produção de finos nos moinos, isto levará a uma diminuição de 

custo energético para 50% do valor anual do uso dos oito classificadores em espiral, valor este 

acima de quatrocentos mil euros Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Custos energéticos associados aos classificadores em espiral 

 

Resumindo o circuito do britador com classificação aos pés apresenta uma série de vantagens 

sobre o processo de moagem, tais como: 

• Melhor controlo da granulometria do produto; 

• Melhor controlo da granulometria da alimentação; 

• Retirar material já liberto da alimentação do moinho; 

• Diminuir a entrada de material fino nos moinhos; 

• Menor produção de ultrafinos causados por sobremoagem; 

• Maior produção do moinho, ou seja, maior eficiência; 

• Menor consumo de energia por tonelada de produto moído;  
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• Diminuir o desgaste das peças no interior do moinho. 

 

Com o aumento da procura de diamantes com granulometria até 0,8 mm, o circuito de 

tratamento da central 2 da SMC, sofreu mudanças de forma a recuperar os diamantes até a 

classe de 0,8 mm (Figura 40). Inicialmente o circuito estava desenvolvido de forma a trabalhar 

com a classe granulometria de -40+1,4mm. 

As mudanças feitas na fase do pré-tratamento, consistiram na troca das grelhas (Tabela 12) 

do segundo estagio de peneiração, de forma a poder ser enviada para o enriquecimento a classe 

de -6+0.8mm. Esta mudança levou o aumento da quantidade de material enviado para a fase 

de enriquecimento e para fase de acabamento, como consequência deste aumento de carga, 

verificou-se um maior desgaste nos equipamentos. De forma a minimizar os efeitos negativos 

do aumento de carga, é proposto no modelo, que no segundo estágio de peneiração se faça 

uma separação por classes de -6+2mm e de -2+0,8mm. Após esta fase de peneiração o material 

que possui a classe de -6+2mm é encaminhado para a fase do enriquecimento e posteriormente 

acabamento, e a classe de -2+0,8mm será enviada para um processo de separação magnética 

(Figura 41).  

 

Tabela 12 – Caudal de sólidos com a mudança de grelhas 

Granulometria -6+1,4mm -6+0,8mm 

Enriquecimento (Caudal) 148 T/h 172 T/h 

  

Pode-se verificar na Tabela 12, que a segunda fase de peneiração do pré-tratamento com 

uma granulometria de -6+1,4mm, tinha um caudal de 148T/h a ir para a fase do 

enriquecimento. Com a mudança das grelhas, o caudal aumentou  24 T/h para poder recuperar 

até à classe de +0,8mm. No modelo, com a proposta de alteração de grelhas, cerca de 152 T/h 

são enviadas para o enriquecimento e 20 T/h é enviado para uma nova fase de concentração 

(Figura 42). Resumindo, a alteração das granulometrias enviadas para o enriquecimento têm 

como objetivos: 

• Diminuir a carga de material enviada para o enriquecimento; 

• Diminuir o desgaste dos equipamentos. 
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Figura 41 – Modelo proposto (Moagem) Figura 40 – Diagrama utilizado (Moagem) 

                                                                  

1734 T/h 

714T/h 

617,1T/h 
1116,9T/h 

1020T/h 

296,1 T/h 

321 T/h 

20T/h 

152T/h 

124T/h 
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O processo de separação magnética, como o próprio nome diz, está a ser aplicado para 

separar, as partículas magnéticas das partículas não magnéticas, pelo facto de o diamante não 

possuir propriedades magnéticas ele fará parte do produto não magnético obtido pelos 

separadores. O material magnético irá ser enviado para a bacia de rejeitados. O processo de 

separação magnética está a ser aplicado para aumentar o teor do concentrado diamantífero, 

ou seja, para eliminar o máximo de partículas indesejada no concentrado. O concentrado 

diamantífero (material não magnético) obtido da separação magnética é enviado para o 

processo de flutuação. 

Os objetivos da aplicação do separador magnético são: 

• Aumentar o teor do material; 

• Melhorar a eficiência do processo de flutuação. 

 

A escolha do processo de flutuação no modelo proposto deve-se à quantidade de material 

enviado para o enriquecimento e à granulometria deste material (modelo real), além de ser o 

processo mais empregado para a concentração de minérios. O processo de flutuação possui uma 

grande versatilidade e seletividade, possibilitando a obtenção de concentrados com elevados 

teores e elevada recuperação. 

A classe granulometria escolhida no modelo proposto para ser enviado para a flutuação é 

de -2+0,8 mm, com um caudal de 20 T/h. Por tal motivo, no modelo são propostas mudanças 

nas grelhas do segundo estágio de peneiração, de forma a enviar uma certa classe para o 

processo de flutuação, pois consoante o tipo de flutuação usado, bem como o equipamento, o 

processo de flutuação terá de se processar dentro de determinada gama de calibres. Se a gama 

de calibres da alimentação do processo de flutuação for superior ou inferior a gama de calibre 

admissível pode resultar na diminuição ou perda da eficiência do processo de concentração. 

Além do parâmetro calibre teve-se por base, para a escolha do processo de flutuação, o 

parâmetro densidade e as propriedades do diamante (hidrofobilidade). 

Esta proposta tem como objetivos: 

• A diminuição de carga enviada ao processo de acabamento; 

• Melhorar a recuperação de diamantes na classe granulométrica -2+0mm. 
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Figura 42 – Modelo proposto (flutuação) 
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Os moinhos utilizados na central de tratamento 2 possuem uma capacidade de 700 ton/h, 

como referido anteriormente, o facto do moinho além de ser alimentado pelo material, 

proveniente da mina, ser alimentado pelo material de retorno dos processos de acabamento 

(material de granulometria de -40+0,8mm), este não trabalha na sua total eficiência.  

De forma a aumentar a produtividade do moinho, o novo sistema tecnológico apresenta 

uma opção de melhoria que incide em fazer um controlo de granulometria do material enviado 

para o moinho, isto é, o controlo do material da recirculação. O material de retorno, é enviado 

para um processo de britagem, com a finalidade de aumentar o grau de libertação das 

partículas da classe -40+6mm e aumentar a extração (recuperação) no concentrado. Após o 

processo de britagem, o material será encaminhado para um processo de peneiração que irá 

separar o material nas seguintes classes granulométricas, de +2mm, -2+0,8mm e -0,8mm.  

A classe granulométrica de +2mm irá retornar aos moinhos, a classe de -2+0,8mm irá para 

o processo separação magnética e, seguidamente, para o processo de flutuação e a classe 

abaixo de 0.8mm vai para a bacia de rejeitado. 

Os objetivos da peneiração, após a britagem do material de retorno, são: 

• Diminuir a carga do moinho; 

• Menor desgaste das peças no interior do moinho, pois o material de granulometria fina 

tem uma ação de desgaste mais elevado do que as partículas de granulometria 

grosseira; 

• Seletividade da granulometria enviada para o acabamento e para a flutuação. 

 

No processo de britagem, o tipo de britador a ser usado vai depender das características 

do diamante, o facto de o diamante ser um mineral mais duro que os seus minerais satélites, 

faz com que o diamante fique protegido na trituração do minério kimberlítico nos moinhos, 

mas o diamante apesar da sua dureza elevada é um mineral frágil, e basta uma leve pancada 

brusca para que ele se desintegre em fragmentos. A direção preferível da sua fragilidade recebe 

o nome de clivagem, como foi referido no capítulo anterior. Esta propriedade física do 

diamante leva a diminuição da sua qualidade e valor, por conseguinte é necessário prestar a 

atenção aos processos de trituração e moagem do minério diamantífero, de forma a minimizar 

as cargas de choque que levam a desintegração em fragmentos dos cristais diamantíferos.  

Além das características do diamante a escolha do tipo de britador, vai depender, das 

curvas e tabelas fornecidas pelos fabricantes do equipamento, ou seja, a escolha do tipo de 

britador tem as seguintes etapas: 

(i) Consultar cartas tecnológicas de equipamentos, para verificar quais os 

equipamentos que trabalham dentro do calibre máximo pretendido; 

(ii) Verificar as capacidades de alimentação e de produção dos equipamentos;  

(iii) Analisar as curvas granulométricas de cada equipamento para melhor definir as 

condições de operação.   
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Na Figura 43 e Figura 44 estão representados exemplos de curvas granulométricas padrão, 

a primeira é típica para o britador de cones e a segunda é típica de britador de rolos. 

 

Figura 43 – Curvas granulométricas padrões do britador de cones [22] 

 

 

Figura 44 – Curva granulométrica do britador de rolos [22] 
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Os objetivos do processo de britagem são: 

• Diminuir a carga no moinho; 

• Aumentar o grau de libertação das partículas; 

 

Após o processo de flutuação, pretende-se enviar o concentrado da flutuação para 

aparelhos de Raio X, de forma a aumentar o teor de diamante no concentrado. A escolha deste 

processo deve-se ao facto do diamante ser um mineral luminescente, como acima foi explicado, 

os cristais dos diamantes sob efeito dos Raios-X, emitem uma luz com diversas tonalidades. 

Com base nesta caraterística, operam os separadores a Raio-X. O último estágio do modelo é a 

picagem, essa etapa é feita manualmente. A picagem baseia-se nas propriedades não 

magnéticas do diamante, clivagem e no seu brilho. A intensidade do brilho nos minerais satélite 

é bastante inferior à intensidade do brilho do diamante, entre os minerais do kimberlito apenas 

os minerais de Zircão que possuem um brilho bastante intenso, quase diamantino. 

 

7.2  – Processo de Britagem no modelo 

Como estamos perante um kimberlito, o mineral útil ocorre associado a outros minerais de 

forma consolidada, por este motivo é indispensável a etapa de britagem e moagem para a 

libertação do mineral útil, ou seja, valioso. Existem casos em que a liberação das partículas 

minerais ocorreu naturalmente, por exemplo, nos materiais aluvionares de minerais leves e 

pesados. No caso do modelo proposto, o estágio de britagem serve para promover uma melhor 

libertação das partículas que já passaram pelo processamento mineral. Ou seja, o material de 

retorno irá sofrer um novo processo de fragmentação, para poder haver uma melhor libertação 

das partículas [1]. 

O novo estágio de fragmentação, em termos de processamento mineral, é considerado um 

segundo estágio de britagem, pois o primeiro é efetuado sobre os minérios provenientes da 

Mina antes destes entrarem para o processo de moagem, primeira etapa do pré-tratamento.  

No modelo, o processo de britagem terá como calibre resultante a granulometria de -10mm, 

a escolha desse tamanho teve em consideração o aumento do grau de libertação das partículas 

e diminuição do tempo de residência destes no moinho, para não haver sobrefragmentação.  

Como foi abordado anteriormente, para fragmentação secundária são usados certos tipos 

de britadores, mas dentro destes, os únicos que operam de granulometria 50,8mm até 1,2mm 

são os britadores cónicos ou de rolos, conhecendo as propriedades do diamante principalmente 

a sua fragilidade devido a sua clivagem perfeita, verifica-se que o britador de rolos é o que 

melhor se adapta ao objetivo do modelo. Este equipamento permite escolher o valor máximo 

de pressão a ser aplicada, como também a taxa de compactação requerida pelo material. O 

equipamento é constituído, basicamente, por um sistema de alimentação, um par de rolos de 
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prensagem, um sistema hidráulico que possibilita o ajuste e o controlo da pressão exercida 

pelos rolos, sobre o material, e um sistema motor-redutor, responsável pelo movimento de 

rotação dos rolos. 

Sabendo o caudal do material de retorno e com o auxílio da curva granulométrica padrão 

do britador de rolos (Figura 45) é definida a quantidade de material em cada classe 

granulométrica. Considera-se que 100% do material tem granulometria abaixo do diâmetro 

máximo (10 mm). 20 % da abertura da malha permite reter 75% do material com granulometria 

acima 2mm, 8% da abertura da malha permite reter 14% do material com granulometria acima 

de 0,8 mm (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Percentagem de material em cada classe 

Calibre Material retido Caudal T/h 

-10+2mm 75% 295,5 

-2+0,8mm 14% 41,37 

-0,8mm 11% 4,5507 

 

 

Figura 45 – Curva padrão do britador de rolos (% de material em cada classe) 
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Figura 46 – Modelo proposto (Retorno) 

295,5 T/h 

41,37 T/h 

4,55T/h 

394T/h 

1009,5 T/h 

20 T/h 

61,37T/h 
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7.3  – Processo de flutuação 

O processo de flutuação escolhido é a flutuação a óleo. O fenómeno de separação 

consiste no facto dos cristais hidrofóbicos do diamante concentrarem-se na interface água-

óleo. Os equipamentos escolhidos para o processo de flutuação a óleo são as mesas oscilatórias 

hidrogravíticas, a escolha deste equipamento deve-se ao facto de serem os únicos 

equipamentos, na atualidade, que permitem a separação de diamante com granulometria de -

2+0,8mm. A mesa de gordura (Erro! A origem da referência não foi encontrada.) consiste n

uma superfície inclinada coberta por ripas. A mesa é alimentada com uma polpa com 

percentagem mássica de sólidos geralmente em torno 25%. A água de lavagem com óleo é 

alimentada e distribuída longitudinalmente ao longo da mesa e logo a sua frente é alimentada 

polpa. A mesa apresenta um movimento oscilatório longitudinal. O resultado deste movimento 

juntamente como fluxo gravitacional é a distribuição das partículas sobre a superfície do deck 

de acordo com suas densidades e tamanhos [23].  

7.4 – Outros processos propostos no modelo 

Além do processo de britagem e do processo de flutuação, são propostos no modelo os 

seguintes processos, Peneiração após a britagem primária, Separação magnéticas antes do 

processo de flutuação e Separação de raio-x após o processo de flutuação. 

A escolha do tipo de equipamento para classificação aos pés do processo de britagem 

é um crivo que permite separar o material nas classes -400+40mm e -40+0mm. A classe mais 

grosseira é enviada para os moinhos a classe -40+0mm é enviada os classificadores em espiral. 

Para a separação magnética, os equipamentos escolhidos são do mesmo tipo dos 

equipamentos usados na fase do acabamento (modelo real) da classe -6+0,8mm. Ou seja, 

separadores eletromagnéticos de rolos do tipo EBM-90/60 N3 (Anexo B). 

Quanto à separação por RX, o equipamento proposto é usado na fase de acabamento para 

a classe -6+0,8mm (modelo real), especificamente o separador RX do tipo LS-D-4-03. (Anexo 

C).  
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Capítulo 8  

Conclusão 

Compreende-se, portanto, com a análise do modelo existente, a importância da 

compreensão dos fenómenos e processos envolvidos no processamento mineral, de forma a 

poder encontrar pontos de melhoria e otimização. Denota-se também a importância do estudo 

das propriedades dos minerais presentes no kimberlito, essencialmente do diamante, no que 

toca ao melhoramento do circuito tecnológico. Isto é, as propriedades dos minerais têm forte 

interesse no estudo do processo de fragmentação, do processo de peneiração, dos processos 

de concentração, entre outros processos a serem aplicados para o melhoramento do 

processamento do mineral.  

Desde modo, o estudo do modelo real, revelou ser a etapa inicial e primordial, para o 

desenvolvimento do modelo tecnológico proposto, ou seja, permitiu avaliação da qualidade do 

processamento Mineral da Sociedade Mineira de Catoca e a análise da sua contribuição para o 

alcance dos objetivos da empresa. Os principais objetivos do modelo proposto é contribuir para 

a melhoria dos processos tecnológicos já existentes, implementação de novos processos de 

forma a aumentar a produtividade, diminuir as perdas e diminuir os custos energéticos.  

Assim sendo, no modelo tecnológico proposto, estão indicados os novos processos 

implementados, podendo-se verificar com a análise do modelo, a potencialidade que este 

oferece no aumento da recuperação de diamantes, na redução do material de retorno, no 

aumento da eficiência do processo de britagem e no controlo da alimentação dos processos.  

Verifica-se que o sistema tecnológico desenvolvido é composto por uma recombinação de 

processos e técnicas. Tal foi possível, pelos conhecimentos aprendidas no decorrer do curso e 

ao longo do período de estágio no Departamento de Metalurgia. A conciliação desses 

conhecimentos adquiridos permitiu a construção do esquema tecnológico visando melhorias a 

serem aplicadas na central de tratamento mineral da Sociedade Mineira de Catoca. 

Após a análise e desenvolvimento do modelo, verifica-se que para implementação deste é 

necessário fazer um estudo de viabilidade económica, ou seja, qualquer melhoramento no 

circuito tecnológico acarreta investimentos iniciais elevados. Para se efetuar este estudo é 
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necessário fazer o estudo laboratorial dos processos propostos, verificar a eficiência dos 

mesmos. Esse modelamento do processo de tratamento mineral será proposto à Sociedade 

Mineira de Catoca, de forma a posteriormente serem feitos trabalhos laboratoriais e estudos 

de viabilidade económica para verificação da eficiência do modelo. 

 

 

Trabalho futuro 

O modelo foi desenvolvido com base numa serie de conceitos teóricos, sem, no entanto, 

ter sido alvo de testes da sua real eficiência. É neste contexto que trabalhos futuros deverão 

ser levados a cabo, de modo, a implementar o modelo em laboratório com a finalidade de 

verificar a eficiência dos processos propostos. A análise dos processos apresentados não se deve 

limitar aos equipamentos propostos, já que durante uma fase de testes mais exaustiva novos 

equipamentos podem-se mostrar mais adequados para as condições de trabalho e material 

processado.  
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Anexo A 
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Anexo C 

 

 


