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l. Na prime ira metade do ano 1980 foi iniciado o
projeto
Morro Agudo . para a concentr a ção de um min~rio de Pb e Zn ,
assim como eie se apresenta hoje, na Gltima fase que prec~
de ~ implan t aç ão.
O processo de concentração é a flotação diferencial com
a obtenção de concentrados de Pb e Zn e a valorização, para
agricultura, do rejeito dolomltico.
A produção de min~rio 500.000 t/a - ~ o resultado de
um estudo apurado de otimização (maximizar a produção de Zn
por cruzeiro investido, custo mínimo operacional e vida de 20
anos do empreenct1men~o para as reservas conhecidas em junho
de 1982).
2. A realização do projeto seguiu um roteiro pouco utiliza
do no pais. A equipe t~cnica da companhia elaborou o proj~
to at~ uma fase que permitia:
-"lay-out"geral; "lay-out"de cada operação unitária; cálculo
dos equipamentos; especificações; escolha dos fornecedores
potenciais; análise técnico-econômica das propostas e esco
lha do fornecedor certo.
A própria equipe da MMA transmitiu às empresas de
enge
nharia temas para os projetes executivos, mantendo o contra
le do detalhamento.
A solução para a instrumentação foi elaborada emconjunto
com consultores e será entregue, para detalhamento, a
uma
empresa de engenharia especializada.
3. O processo adotado foi o resultado de uma
crescente
participação dos engenheiros da MMA na pesquisa: no lnlclo,
simples compradores de processo; após, acompanhando
os
testes; numa terceira etapa, incluídos na equipe depesquisa
e, finalmente, realizadores e lideres da pesquisa.
Em
paralelo, foram realizados testes em centros de
pesquisa
fora do pais.
Os centros de pesquisa que contribuíram a umconhecimento
razoável do minério foram Paulo Abib, CETEM e CE'fEC.
Nos
testes realizados no CETEM no fim de 1981 e inicio de 1982,
com a participação direta do pessoal técnico da MMA,
foram
estabelecidos: o fluxograma básico (flotaião
diferencial,
como será mostrado no item seguinte); o n1vel de
moagem
primária e o nivel de moagem secundária.
Os testes, em fase de execução no fim de julho de 1982,
realizam-se numa escala de 500 kg/h no CETEC,
a
maior
piloto de que
temos
conhecimento em operação no Brasil.
Já estão delineadas as características que permitirão
a
correta escolha do número de células de flotação, bombas de
polpa, espessadores e filtros.
Os próprios engenheiros da MMA se confrontam com
as
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dificuld a des me câni c as e de pr o ces se. em escala
modesta.
Assim, uma parce la das dificu l dades ·1erentes ao "start-up"
é enfrentada e r esc l v ida em p l<>n ta p i loto. No futuro próxl_
mo, cri ? m-se c o ndi ç6e s para uma ope r ação-piloto demorada e
con t inua , na mina Paracatu, com a s olução ji pronta (previs
ta para um ano), fato que permitir á treinamento,
melhor
conhecimento da concentração do minério e facilitari ainda
mais o "start-up".
Em 1979, o professor Rex Bull da Colorado School
of
Mines, consultor da PAA, afirmava que o minério de
Morro
Agudo é insuficientemente conhecido do ponto de vista
do
processo e precisR de certa do se de co ragem e
competência
para passar à implantação da usina.
Nos anos 1980-81-82, os testes r e 0 lizados foram extensi
vos: foram efetuados, além de virias cestes de
bancada-;
ciclotestes e piloto de flotação diferencial, experimentos
como:
- britagem em britador de impacto
moagem autógena
flotação "bulk" em meio icido e alcalino
separação gravimétrica (mes a gem)
pré-concentração em meio denso
homogeneização com reciclagem em silos
testes isolados de dezincagem do concentrado de Pb
lixivia2ão dos concentrados de Zn
deposi2ao dos rejeitas
flotaçao da pirita
e spessamento e filtração dos concentrados
espessamento int e rmediirio
determinação de WI para virias composições texturais
A seleção do processo tem, no fim de 1982, um fundamento
bem mais profundo e extenso do que s e tinha
conhecimento
nos anos 1978-79.
4. O fluxograma que resultou dos testes é mostrado
na
figura n9 1. Algumas cara cteristicas tecnológicas conferem
ao processo do minério d e Morro Agudo um cariter peculiar.
A flotação é diferencial, mas a flotação da blenda
é
realizada em duas etapas: uma etapa de pré-concentração
que remove 75 t do minério como rejeito pobre em Zn a
uma
granulometria da moagem primiria 80t -270# , e uma
etapa
de flotação do pré-concentrado, após uma remoagem
fina
(80t -25 ]Jm).
O concentrado de Zn, com 10 - 20 t dolomita, é reflotado,
para reduzir a um mlnimo o teor em Mg. A insistência
em
limpezas suc e ssivas é devida ao fato de ser o
concentrado
vendido a uma usina hidrometalúrgica, onde a presença de Mg
acima de 0,2- 0,3t é perturbadora do processo.
Após as limpezas, o concentrado é lixiviado com
icido
sulfúrico, que reduz o teor em Mg abaixo de O,lt.
Para
separação da blenda purificada, de impurezas sólidas (gipsi
ta} e liquidas (Mg so 4 >, realiza-se a flotação. O concentri
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do obtido é puro, e o rejeito é reciclado
na
flotação
"rougher" do Zn. Um trabalho sobre lixiviação dos concentra
dos de Zn é apresentado neste Congresso.
S. As soluções técnicas apresentam também
peculiaridades,
basicamente devidas à e scala modesta de produção (1650 t/d).
a) Foi in tJ:oduzido o alj_mentador de correntes Ross
de
fabricação c aseira para a alimentação do britador primário.
O seu preç o ficou aproximadamente a 25~ do preço de
um
equivalent e convencional - o alimentador de esteira
(veja
figura n9 2 a) .
b) As britagens secundária e terciária - alimentação
com
minério -8", objetivam a obtenção de um produto 100~ -1/2".
A particularidade - mas não a originalidade do fluxo
de
britagem, consta de 3 peneiras, todas com a tela
operaciQ
nal de 1/2": a primeira, para escalpar os finos da lavra e
da britagem primária (20~, cf. medição realizada na mina) ,
para facilitar a operação dos britadores 29 e 39 cônicos; a
segunda, para liberar o britador terciário de finos
e
carregá-lo ao minimo possivel; a terceira, para controlar,
em circuito fechado, o produto calibrado a -1/2"
(veja
figura n9 2 b) .
c) O minério de Morro Agudo tem variações texturais e
de
teor que afetariam negativamente a flotação. ~ um caso tip!
co de minério que precisa ser homogeneizado. A solução - a
primeira no pais - consta de silos de homogeneização
com
reciclagem parcial do minério. Os detalhes do processo
de
homogeneização são apresentados num trabalho à parte.
d) A moagem, a flotação e a filtração ficam num
galpão
Gnico, fato que traz vantagens de"lay-out"geral, de supervi
são e economia de pontes rolantes (utiliza-se uma
Gnica
ponte).
e) A moagem primária é fina (80~ -270#) e a equipe técnica
optou, por razões de processo, de controle e econômica, por
um Gnico estágio de moagem. Nos testes não foram detectados
sinais de sobremoagem, mas previu-se, caso na
operação
industrial aparecessem inconvenientes, a possibilidade
de
dupla classificação (hidrociclones primários e o "underflow"
re-hidrociclonado), sem influir no "lay-out" do moinho. Na
figura n9 3 aparece a montagem de hidrociclonagem
numa
pequena torre, fora do galpão da moagem.
A natureza dificil do minério, o seu futuroprocessamento
hidrometalGrgico e a escala de produção geraram
soluções
especificas, diferentes, que foram apresentadas
neste
trabalho.
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pARA HOMOGENEIZAÇÃo
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