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ABSTRACT: A província mineral de Carajás, Pará, é uma das principais regiões de produção 
de minério de ferro mundial. Situado no município de Canaã dos Carajás, está o maior 
complexo minerador de ferro do mundo: S11D Eliezer Batista, VALE S.A. Inaugurado em 2016, 
possui uma reserva de 4,24 bilhões de toneladas métricas, com teor médio de 66,7% de Fe. O 
minério extraído é proveniente de formações ferríferas bandadas (BIFs), denominadas de 
hematitas e jaspilitos. Por se tratar de uma região tropical, a alta umidade faz com que o 
substrato rochoso apresente espessos níveis intemperizados. Com isso, a ação dos processos 
intempéricos promovem a conformação de jaspilitos imersos em hematita friável. O modelo 
usual de detonação e desmonte aplicado em frentes de lavra, com furos distribuídos de modo 
simétrico, produz matacões de rocha compacta, inviabilizando sua extração e moagem, 
impactando na produção diária de minério de ferro. Ademais, os britadores móveis utilizados no 
sistema Truckless no S11D, possuem capacidades distintas de britagem dependendo do grau 
de dureza do minério extraído. Britadores de rolos híbridos, responsáveis pela britagem 
primária de materiais friáveis, possuem a capacidade quatro vezes superior à de produção dos 
britadores de mandíbulas, responsáveis pela britagem primária de materiais de maior dureza. 
Desse modo, este trabalho propõe uma metodologia capaz de indicar aonde estão os corpos 
compactos de minério para otimizar o processo de desmonte com explosivos, utilizando os 
métodos geofísicos de eletrorresistividade e Ground Penetrating Radar (GPR) com finalidade 
de gerar um modelo geofísico que auxilie no mapeamento geológico e consequentemente 
determine a posição dos blocos de rocha compacta, com o propósito de distribuir melhor os 
furos de detonação e otimizar o processo de desmonte. A aplicação dos métodos geofísicos foi 
realizada em três blocos no Complexo S11D, sendo divididos em áreas testes e áreas de 
pesquisa. Os dados elétricos e eletromagnéticos foram adquiridos de modo coincidente para 
posterior comparação e validação. Os resultados elétricos e eletromagnéticos foram capazes 
de diferenciar quatro tipos de materiais: hematita, hematita ocre, material de transição e 
jaspilitos. O material com tendência mais condutiva foi associado aos japilitos (< 4.500 ohm.m), 
com sinais atenuados nas seções de GPR (amplitudes < 1.800). A hematita ocre, foi associada 
ao material mais resistivo (> 19.500 ohm.m), coincidentes com os sinais contrastados do 
levantamento eletromagnético (amplitudes superiores à 4.500). O material de transição e a 
hematita apresentaram valores de resistividade intermediários, entre 4.500 e 19.500 ohm.m, e 
por conseguinte, amplitudes entre 1.850 e 4.500 nas seções de GPR. Com a integração dos 
dados elétricos e eletromagnéticos, foi possível gerar um modelo geofísico em 3D que 
possibilitou determinar a posição dos blocos de jaspilito, havendo otimização da malha de 
desmonte, com maior concentração de furos de detonação onde o modelo indicou presença de 
rocha compacta. Consequentemente, houve significativo aumento da efetividade do 
carregamento de minério, além de não ter ocorrido necessidade de detonações secundárias e 
descarte de blocos na pilha de estéril, economizando nos custos operacionais de exploração e 
otimizando a produção de minério de ferro no Complexo S11D. 
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