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• Resumo 
t Faz-se uma introdução ~:resentando uma descrição 
t à:> minério, da ~ao e do desenvolvimento à:> 

seu projeto. 

• ~ estilo "PIANI' PR1CI'ICE" das p\blicações 
• intemacionais se descxeve os sistemas de brl tagan 

e peneiranento; hatogene!zação; noagan e 
classificação; fl.otaç8o e desaguanento. • 

• Para cada un destes sistemas se dá una descrição 
• geral, as oondições de operação e a listagem dos 

t 

• 
• 
• 1.1ntrodução 
• 
• IDealizada no muni.clpio de· Jaguararí (BA) a 

usina de concentração da CMSA entrou em 
• estágio de pré-operação em dezenbro de 1980. 

• Trata-se de um enpreendirrento estatal aom 
• controle acionário do BNDES que tem oorro 

CX>Itprondsso o tratarrento de cerca de 
• 6 milhÕes de toneladas ano de minério de 

cobre aom teor mâdio de O, 8% de Cl, o que 
• redunda numa produqão de cerca de 130.000 t 

de concentraà:> aom 34% de Cu, que é parte 
• da alinentação à:> ClO!lPlexo netalúrgico da 
• CMSA, localizado em camaçari (BA) • 

• 
• 
• 
• 

Fsta usina de concentração teve seus testes 
rretalúrgiaos e projeto básico executados p:!lo 
CEPED - CENTro DE PFSQUISAS E DFSENVOLVIMENID 
DO ESTADO DA BAHIA e o seu projeto de 
detalhanento e gerencianento de construção a 
cargo da MilnER KAISER ENGENHARIA e a sua 
i.nt:Ortância reside nos fatos de: estar 
localizada numa região à época sem nenhuma 

• infra-estrutura e ser a prineira grande 
• instãlação de concentração de cobre no país. 

• • 
~ 

• • • 
• • • 

Dispondo de uma Usina Piloto (1,5 t/h) oo 
local, a enpresa pode familiarizar a equit;Je 
de conae.ntraç:ão aom o minério e a coordenação 
do start-up da instalação ficou a cargo desta 
nesma equire. 

O minério é aonsti tuído por rochas silicatadas, 
principalnente piro:xênios e anfibÓlios e o 
cobre se encontra principalmente sob as 
seguintes fornas mineral.Õgi.cas sulfetadas: 
Calcx:pirita e Bomita • 
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equiparrentos, além de cutras infC>llllllÇÕes relevantes 
cx:m::> as possibilidades de controle autanãtiao do 
circuito de magan - classificação e o arranjo 
das aéllllas de flotação na planta. 

Apresenta-se tanbém fluxogramas e bal.mlços 
metalúrgicos da instalação. 

Conclui -se tecendo un paralelo entre as oondi~ 
processuais de projeto e as atuai.s CXJ1II oanentãrios 
aae.rca à:> acervo técnico que se crioo em 3 anos 
de desenvolvimento deste processo pioneiro oo 
país em escala industrial. · 

A seguir apresentanos as descric;Xies dos sistemas 
e as listagens dos equipanentos, traçando ao 
fim um pequeno histórico do desenvolvi.nento 
processual do start-up até hoje. 

2. Sistema de britagem -
peneiramento 

2.1. Descrição geral 
A planta de britagem desta instalação é constituída 
por um circuito convencional CXJ1I{JOSto de 3 estágios 
de redução e dois de peneiranento. 

O produto do primeiro estágio de britagem é lançaà:> 
à uma pilha interrrediária com capacidade Útil de 
cerca de 18.UOU t. 

Este material é retomado para o prédio dos estágios 
SUbsequentes de britagem e dos oeneiranentos. por 3 
alinentadores vibratórios localizados em linha sob 
a pilha interrrediária passando suae.ssivanente !)elos 
estágios: p:!neiranento primário, britagem secundãria 
do oversize, p:!neiranento sectmdário, britagem 
terciária do oversize, que constitui a carga 
circulante e apresenta um valor nédio de 113,8%. 

'!ln fluxograma esquemático à:> circuito está 
apresentado na Fig. 1. 

O material já pronto·para alin'entar o .sistema de 
ha:rogeneização de minério é éllDStrac'b através de 
um cortador autanâtico de fluxo que alinenta uma 
torre de anostragem localizada na salda do prédio 
da rebritagem , sendo posteriorrrente. empilhado, 



Figura 1 - Fluxograma do circuito de britagem e pene~ramento 

PILHA DE 

HOMOGENEIZAÇÃO 

2.2. Condições de operação dos 
britadores 

Britador orimário (1) 

Alirrentação horária: 935t/h (naninal) 1.600 t/h 
(máxima) 
Tamanho máxino na alirrentação: 48" 
Abertura do lado aberto (C6S): 5 1/2" 

•• ·Potência rrotora: SOO HP com fator de serviço de 
1.15 
Produto de britagem: 100% .c 10" 
Disponibilidade Horas disooníveis 87% 

Horas programadas 

• Britadores seetmdários (2) 

Alirrentação horária: 1. 364 t/h 
Abertura do lado fedlado (CSS) : 1 1/4" 
Potência rrotora: 300 HP com fator de 
serviço 1.15 
Produto da britagem: 100% .C3" 
Disponibilidade:87% 

• Britadores terciários (4) 

Alirrentação horária: 1. 552 t/h 
Abertura do lado fechado (CSS): 3/8" 
Potência notara: 300 HP com fator de 
servico 1.15 
Produto da britagem: 100% C: 3/4" 
Disponibilidade: 87% 

2.3. Listagem de equipamentos 

A - Britador primário 

Um britador giratório 54" x 74" DEDINI-KAWASAKY 
com sistema hidráulico de levantarrento do manto; 
notar de 500 HP com FS de 1.15, 514 RPM, O.S.S. 
em· 5 1/2" e excentricidade de 28 nm; silo de 
descarga de 300 toneladas. Capacidade rráxima 
1.600 t/h. 
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B - Alimentador de placas 

9>) 

t? 

o 

TORRE 

DE 
AMOSTRAGEM 

un alinentador de placas (Sapatas) - FND- de 60" 
de largura equipado com variã.dor de ve1~dade 
transistrol e notar de 40 HP. Capacidade máxima: 
1.600 t/,h. -

C - Alirrentadores vibratórios 

r:ezesseis alirrentadores vibratórios de 72" x 96" 
da FM::. 

D - Peneiras primárias 

Duas peneiras vibratórias FM:: de 8' x 20 ' com 
dois estágios, inclinação de 20° e rrotor de 
40 HP. 
19 J:eck: Abertura de 4" 
29 J:etk: Abertura de 1 1/4" 

E - Britadores seetmdários 

IX>is britadores cônicos seetmdários de 7', tipo 
Syrrons, rrode1o Standard da N:lrdberg, notar de 300 HP 
com fator de serviço 1.15, 720 RPM e c.s.s. de 1 1/4". 
Capacidade rráxima de 800 t/h. 

F - Britadores terciários 

Quatro britadores cônicos terciários de 7' , tipo 
Sytrons, rrodelo cabecote curto da N:lrdberg, rrotor 
de 300 HP com fator de serviço 1.15, 720 RPM e 
C. S. S. de 3/8". Capacidade máxima de 450 t/h. 

G - Peneiras seetmdárias 

Sete peneiras vibratõrias FM:: de 8' x 20 ' com 
dois estágios, inclinacão de 20° e rrotor de 40 HP _ 
19 D:!ck: Abertura de 1 í• 
29 D:!ck: Abertura de 1/2" 
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3. Sistema de homogeneização 
3.1. Descrição geral 

Por não ser porfirítiao o minério da caraíba 
éll)resenta grandes variações de teores, o que 
p::lderia vir a ocatprareter o equilÍbrio c::J9eracional 
na fase de ccncentração. Por esta razão existe um 
sistema de hcroogeneização em pilhas oara retanada 
do teor nédio. ·· 

Cada pilha possui 66.667 m3 (400 m de cx:ttPrinento, 
28 m de largura e 11,30 m de altura) o q00 
representa 120.000 t que equivalem a 6,3 dias de 
operação da usina. 

O minério é errnilhado na secão longitudinal da 
pilha e retanado na seção transversal. Após o 
enpilhanento o minério é retomado e enviado a 2 
silos da área de noagem. Tais silos têm 23,5 m· de 
altura e possuem uma capacidade útil de 4.500 t , 
ou seja, cerca de 5,5 horas de alimentacão do 
circuito de noagem. · 

3.2. Condições de operação do sistema de 
homogeneização 

O sistema de empilharrento Ol;lera de acordo cx:m ~ 
área da rebritagem, ou seja, 16 horas dia cx:m 8 
horas para manutencão. 

O nétodo utilizado para o enpilhanento é o "CHEVIm", 
que consiste na fo:tmação de finas camadas superpostas. 
Para se formar uma oilha são necessárias 260 camadas, 
cx:m aproximadanente 460 t cada. 

3.3. Listagem de equipamentos 
A - atpilhadeira ( STJICKER} 

Uta. enpilhadeira Villares - tipo m5vel - cx:m duas 
lanças inclináveis e um trai ler. capacidade máxima: 
1.600 t;h. 

B - Ietomador ( BUCKEI' WHEEL } 

Um retanador Villares - tiPO roda de cacanbas -
capacidade mãxi.ma: 1. 500 tÍh. J 

C - Carro de transferência 

Um carro de transferência Villares 

4. Sistema de moagem e 
classificação 

4.1. Descrição geral 

O sistema de roagem I classificação desta usina 
consiste de 4 linhas indeoendentes ocatpOStas cada 
uma de 1 roinho de bolas ooerando em circuito 
fedladci oom uma bateria de hidrociclcnes. 

Q; roinhos são Allis Olalners 16 ,5' x 25' descar.regélll 
por overflow, possuindo rotares sincrcoos General 
Eletric de 4.085 HP acool.ados ao eixo oinh.ão do 
I!Oinho oor rreio de enbreagem :1=119umãtica. 

O sistema de recuneracão opera de acordo cxn os níveis 
dos silos de noagem. Isto vai depender do núnero de 
roinhos em operação. Quando todos os 4 (quatro} estão 
em funcicnanento o retomador opera as 24 horas por 
dia. Para loee:m:roê-lo de uma pilha para outra existe 
um carro de transferE..ncia loCalizado na parte leste 
destas pilhas • 

Cada bateria de classificacão nossui 6 hidrociclcnes 
D-26B da Krebs instalados ern nontagem tipo "aranha" 
cx:m o underflow feàl.ando o circuito, constituindo a 
carga circulante. 

Um fluxograma esqoomátiao do circuito de noagem I 
classificação, aocrrq:>anhado do balanço netalúrgiao 
e de massas t!piao,é apresentado na Fig. 2. A 
tabela I apresenta os resultados de anãl.ise 
granularétrica nos diversos pontos do circuito. 

Tabela I - Análises granulométricas dos produtos do circuito moagem/classificação 

AIEATURio A~IM~NTA(:ÀO DESCARGA U~DER I'I.OW 
- tLDw 

MESH %RETIDA % RETIDA %RETIDA %RETIDA %RniOA % ltETIIIA 
%PASSANTE 

%1tETIDA %RETIDA 
%"'111MTE 

TYLER )A- SIMPLES ACUMULADA 
%PASSANTE 

SIMPL!S ACUM~ADA 
%PASSANTE 

SIMPLES ACUIIIUI.ADA SIMPLES ACUMULADA 

S/4" 19050 - - 100,00 - - - - - - - - -
1/2" 12700 8,89 ~89 9/,ff - - 100,()() - - 100,00 - - . 
5/8" t52S 17,42 26,31 1"-'-9 0.25 0.25 99.75 o. 79 0.79 99,21 - . . 
1/4" 835D 22.06 48,!S7 51,63 1,20 1,45 98.~5 1,42 2.21 97.79 - . -
•• 4780 9.89 5!i,26 1.74- 476 2,21 97,79 1,45 3.66 96 • .34 - - -
8" 3380 637 64,63 :SS,.S7 0.76 2,97 97.05 1.20 4.86 95,14 . - . 
•o• 1680 10,36 74;99 25.01 2.60 5.57 94.43 3.56 8,42 91.58 - - -
zo• 840 6,29 81.28 18,72 5.35 10.92 89.08 7,04- 15,4& 84,5/- - - -
ss• 420 2,07 83,35 16,65 4,68 15,60 84,40 5,91 2J.87 78,63 - . 100.00 

••• 217 3,59 86,94 1~.06 16.59 $2.19 €.7,81 22.12 44.49 56.51 1,02 ·t,02 98,98 

8540 210 1,75 88,69 lf,$1 13,92 46.11 S.U9 16,86 60,35 39,€.5 3,63 4.65 95,35 

100 .. 149 2.05 90,74- 9.26 14.70 60.81 !!J9.19 15,57 75.92 24.08 9.05 13.70 86.30 

150 • 105 1,:12 91,9eõ 8.04 10.98 71.79 28.21 9.67 85.59 14,41 14.06 27,76 72.24 

200• 74 1,3t) 93,26 6,74 6.49 78/l8 21.72 4,76" 90.85 9.~ 14 76 40,52 59.48 

270• 53 -~98 94.2/. 5,76 3.84 82.12 17.88 '2.15 92,50 7.50 10.05 50.!!í7 49,43 -- ..• ···---
32~ 44 0.59 94.83 5J7 1.86 83.98 16.02 0,95 93.45 6.55 5,76 56.33 43,td 

<325# ·<44 5,17 100.00 - - /00,00 G.SS 100.00 - 43,67 100.00 -
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Figura 2 - Fluxograma e balanço metalúrgico do circuito de moagem/classificação 
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4.2. Condições de operação do circuito de 
moagem/classificação 

Alimentação horaiia: 200 t/h 
C':rranulC'([Etria da alimentação: 90% < 1/2" 
GranulC'([Etria do produto: 

. • Energia aplicada: 
Potência disponÍvel: 
r>KJrk index (Bond) : 
% SÓlidos descarga dos 
rroinhos: 

Overfla-~ dos 
hfdrociclones 
Peposição de bolas: 

Consurro rrédio de bolas : 
NÍvel de bolas: 

Carga circulante na 
rroagem: 

93% < 65#e 55%<:: 
200#= 

15 RwH/t 
3.000 Rw 
16 RwH/st 

75-78% sólidos em peso 

35-40% sólidos em peso 
40%- 4" 
30%- 3" 
30%- 2 1/2" 
soo g/t 
37-38% do volume interno 
dos rroinhos 

250-300% 

4.3. Listagem de equipamentos 
A - tb.inho de bolas 

Quatro J:TDinhos Al1 is 01al.m2rs 16 , 5 1 x 25 1 
, descarga 

PDr o'ilerflCM com capacidad' para 200 t/h. Os 
rroinhos operam com 13,8 rpm (71% da velocidade 
crítica). Os revestimentos são do tiPO Double Wave 
e oesam 96 ton (Cilindro + F.soelhos). A carga de 
boias pesa 252.000 Kg (38% do volume interno dos 
rroinhos). 

B - Borrbas de p:>lpa 

Quatro bonbél.S ASH, modelo D-11-6, 14" x 14", rotor 
de Ni-Hard, carcaça de ferro ftmdido revestida com 
borracha natural, com variador de velocidade, rrotor 
de 400 HP. 

C - Hidrociclones 

Quatro baterias compostas de 6 hidrociclones cada. 
Os hidrociclones são Krebs do tip::> D-26B com 26" de 
diârretro,Apex de 5" e Vortex de 10". 
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y ocs 

198 100 

35,90 854 
417 t.S2 

0.80 a.!t1 

~ 29Gmfl,. 

I ;y ACS 

802 405 

\...... 60.2G 529 

784 1,70 

0,79 0.77 

D - Instrumentacão em geral 

As seguintes variáveis p:>dem ser rredidas : 

Velocidade da bonba de alimentacão dos ciclones 
NÍvel da caixa de descarga do roinho 
Fluxo de polpa na alimentacão dos ciclones 
Densidade da polpa na alimentação dos ciclones 
Fluxo de sólidos na alimentacão dos ciclones 
Pressão na alirrentacão dos ciclones 
C'..ranulometria do ovérfla-~ dos ciclones (PSM) 
% de sólidos (densidade de oolpa) do overfla-~ 
dos ciclones (PSM) 
Taxa de alirrentacão nova no rroinho 
1\dicão de água no rroinho 
Adição de água na caixa de descarga do rroinho 

4.4. Controles do circuito moagem/ 
classificação 

Conforrre POde ser visto pela lj stagem das variáveis 
rrensuráveis 1 trata-se de uma planta altamente 
instrumentalizada. Feal.m2nte, este oesado circuito 
de rroagem e classificacão, com minério de work index 
bastante alto, exige que um acurado controle das 
variáveis seja executado com os objetivos de se 
atravessar a maior tonelagem possível por rroinho a 
uma granulorretria do oroduto moído a· mais estável 
possível. Isto signi=ica maior producão, menor 
custo tmitário, maior eficiência energética e a 
seletividade e recuneracão dentro de PadrÕes 
pré-estabelecidos • Cbviarrente isto é lnais 
facilmente obtido através da aplicação de controle 
automático do circuito pela cambinacão das 
variáveis mensuráveis. 

4 
4 

Para maior flexibilidade na anlicação deste controle ~ 
analÓgico automático, puxÜu-se tod;,s os sinais destes 
instrumentos a um terminal localizado no oainel 4 
central de comando. Isto tornou POSsÍvel a avaliacão ..t 
de qualquer estratégia de controle 1 ou as combinácões 'I 
de que variáveis irão controlar que variáveis 1 ·em r11 

condicões reais de operação e num curto espa<X> de 111 

tempo. Basta-se conectar as variáveis que se quer ~ 
controlar com as variáveis que se quer controladas. 

A Fig. 3 ilustra estas possibilic'la.res de controle. t 
4 
4 

• 



• 
• Figura 3 - Instrumentação do processo moagem/classificação 
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• 5. Sistema de flotação 
• 5.1 . Descrição geral 
• • 
• 
• 
• 
• t 

• 
• t 

• t 

• 
~ 

• • • • • • • 

As duas linhas de 110agem I classificação se juntam 
duas a duas fonnando duas linhas oaralelas e 
idênticas de flotação. Cada linha tX>Ssui 24 
oêlulas lbugher. O rejeito rougher é o constituinte 
básico do rejeito final. O concentrado rougher 
a.li.Ilenta 6 oêlulas cleaner. O rejeito do 
cleaner alimanta lO oêlulas scavenger. O rejeito 
do scavenger pode ser parte do rejeito final ou 
pode recircular à allmantacão nova da flotacão. 
O concentrado do scq.venger junta-se usualrrente ao 
<X~Qcentrado rougher • 

O concentrado do cleaner alirrenta 2 oêlulas 
:recleaner. O rejeito recleaner retorna à oêlula 
cleaner e o concentrado recleaner é o concentrado 
final. 

Portanto, a ali.nentação das oêlulas cleaner é 
oanposta do concentrado rougher, concentrado 
scavenqer e rejeito recleaner. 

Confonre pode ser notado, cada Íinha de flota;:ão 
é ClCf!POSta 1JOr 42 oêlulas de flotacão, perfazendo 
um total de 84 oêlulas • 

Un flW~Pgrama esquemático do circuito de f~, 
cx:m os pcntos de anostragens sistemáticas, esta 
apresentado na Fig. 4 • 

Na Fig. 5 apresenta-se um balanço netalúrgico do 
circuito de flotação. 
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SPEEO 

LEVEL 

PRESSURE 

.PART SIZE 

PERCENT SOLIOS 

5.2. Condições de operação do circuito de 
flotação 

• Flotacão Rougher 

Alinentacão 
Iejeito 
Concentrado 

0,8% Cu 
0,08%Cu 
7-9% Cu 

Flotação Cleaner 

Alirrentação: 
Iejeito : 
Concentrado: 

7-9% Cu 
4-6% Cu 

18-21% Cu 

• Flota;:ão scavenger 

Alirrentação: 
Iejeito 
Concentrado: 

4-6% Cu 
3-4% Cu 
7-9% Cu 

• Flota;:ão Iecleaner 

Alirrentacão: 
Iejeito · 
Concentrado: 

18-21% Cu 
8-10% Cu 

34-36% Cu 



Figura 4 - Fluxograma do circuito de flotação com os pontos de amostragens sistemáticas 
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Figura 5 - Balanço metalúrgico do circuito de flotação 
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Recuperar.ões Típicas 
REAGENTES FtNÇÃO Pro DE ADI~ 

cnaM) 

(q/t) 
CuT 88% 
CuS 90% Ditiofosfato + Coletor Alim. Moinhos 11 Di tiocarbamato 

Metil Iscibutil Fspumante Alim. l>t>inhos 28 Carbinol 
Porcentagens de sÓlidos em pesos nonnais 

leite de Cal ~ficacbr 
Alim. I>t>inhos 900 
Alim. Espessaà:>r 1000 

Fougher: 35-38% 
Scavenger: 15-17% 
Cleaner: 23-25% 
Fecleaner: 18-20% Derivado de CaUa 

1\mido de Depressor Concentrado 30 
Tipa, F'lmcão, Pontos de Adição e Consurro de Milho Cleaner 
Feagentes 

Poliacrilamida Floculante Alim. Espessacbr 2,5 
A tabela II resurre estas infonnações: 
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5.3. Listagem de equipamentos 

A .. Fl.otaçOO rougber 

48 células rougher, tipo WEMX> de SOO pés3 de 
capacidade cada. ~r de 40 c.v. 

B - Fl.otação scavenger 

20 cÉlUlas scavenger, tipo NEK.'O de 300 p&3 
de 

capacidade caQa.. ~r de 30 c.v. 

C - Fl.otação cleaner 

12 células cleaner, ttpo mm de 300 pés3 
de 

capacidade caQa.. tbtor de 30 c. V. 

D - Fl.ot:aii:ão recleaner 

4 células recleaner, tipo WEMD de 300 pãs3 
de 

capacidade cada. M:>tor de 30 c. v. 

E - a:ntmlado:res de nível 

24 oontrolado:res de nível ~ células de flotação, 
da Foxbo:ro ( Manual I autanãtico ) • 

F - pH-Matros 

6 pH-netros nas linhas de flotação :rouqher (2) , 
cleaner (2) e recleaner (2). 

G - llm:lStrado:res autanãticos 

15 am:JStraOO:res prtmâriQS tipo''Vai-e-Vem" (CIMA0) 
lS arrcstré;ldo:res BeCimdárlos tipo Vezin (DENVER) • 

H - Boobas de polpa 

• 4 .1:x:11bas ASH, rodela CD-6-6, ~dade de 
· 27S m3;h, notor de 30 c. V., 10 x 8 , para 

batbeanento dos concentrados rougher e 
scavenger às células cleaner. 

• 4 batbas ASH, rodela C-6-6, capacidade de 
14S m3;h, notor de. 20 c. v. 10" x 6", oara 
barbeanento de concentrado cleaner para as 
células recleaner. 

,. 2 batbas ASH, rodela CD-6-6, capacidade de 
lSO m3;h, notor de 15 c. v., 10" x 6", para 
'l:xxlbeanento do cx:ncentrado final aos 
espessado:res. 

• 2 batbas ASH, rodela c-6-6, capacidade de 
310 m3;h, notor de 30 C. V., 10" x 8", oara 
eventual barbeanento do reieito scavenger 
ao distribuidor da alirrentacão nova da 
flotação. 
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• 3 batbas ASH, rodela D-11-6, capacidade de 
9SO a 1.866 m3 ;h, crm variador de veloO:i:dade, 
notor de 200 HP, 14" x 16 ", para batt::JEianento 
do rejeito final aos espessado:res. 

Cbservacão: Todos os rotares e carcaças destas 
• ba!bas sã:> de ferro fundick> mvestidos 

can borradJ.a natural. 

5.4. Arranjo das células na planta 

• Rougher 

Cada uma das duas linhas possui 3 baterias 
paralelas de 8 células de SOO pés3, e em 
cada bateria as células estão dispostas da 
seguinte maneira: CA-4 células- aJ - 4 _ 
q;lulas-<D, sendo CA caixa de ali.JTerl.taçao, 
dJ caixa de uniã:> a> caixa de descarga. 

:rme pode ser cbservado, f\B'lciona-se , 
tica CDlO se fossem 2 roughers 

, os conoentrados, serem coletados 
oarado, dando possibilidade de se 

enviar o que poderia ser dlaiilado de _ 
"conoent+ado segundo rougher" novanente a 
alinentacão nova. 

I • 

.o.rt:rasflotações 

Cada uma das duas linhas possui 2 baterias 
paralelas de 9 células de 300 pés3 e em cada 
bateria as células estão. dispostas da 
seguinte ·maneira: CA-l célula - CU - 3 
células - aJ s células - a>, sendo 1 célula 
o recleaner, 3 células o cleaner e S células 
o scavenger. 

5.5. Controle de pH 

ô cx:nt:role do pH visando a nOOulação da fl.ot:acã:>, 
a qual é nelhor na faixa de lO,S a 11,S, é feito 
crm cal. hidratada, ca (<li) 2 (leite de cal) a 5% de 
SÓlidos' em peso. ESte agente é adicioi'lado na 
alinentacão de cada noinho através de válvulas 
~tiéas cont:rolaàJras de vazão. 

Q; pH-netros para controle estão localizados dentro 
dos distribuidores estáticos de polpa para as 
baterias de flotação, tanto :rouhger quanto as 
demais. O sinal é transmitido para a sala de 
cx:nt:role central de onde é processado qualquer 
ajuste • 

5.6. Seleção e otimização de reagentes 

Aoós o start-up da instalação cxmeçaranH;e os 
testes para otimi.zação dos níveis de cons1.1!1) 
dos reagentes, seleção de. reagentes mais adequad::lS 
e naciooalização dos nesnos. EStes estud:>s sã:> 
realizados em laboratório de pzooesso, usina 
niloto e testes industriais e visam scb:retudo 
i:edução nos custos do cx:noentrado final e 
malharias processuais • 

N::> canpo dos coleto:res a plcmta inicioi.l sua 
operação com ditiocarbamato e/ou xantato, 
especificados por p:rojet:Ct, até serem 



substituidos oor uma mistura de ditiofosfato 
+ ditioca.t:bamatc ., utilizado atuallrente. Este 
Últirro é mais recuoerador que os anteriores 
nas nesmas dosagens cx:mo tanbém absorve mais 
facillrente quaisquer flutuações de teores da 
alinentação da planta, cmnms em qualquer 
parada do sistema de hcm:lgeneização. 
Infelizmente todos são inportados atuallrente. 

No que se refere ao espumante, a operação foi 
iniciada oom agentes do tipo éter netilico de 
polipropileno glicol, iim:Jortados. As pesquisas 
levaram à sua substituicão oor netil iscbutil 
carhinol, que é até hoje emnregado. Este, além 
de mais seleti vo no traJlSlX)rte, mais estável no 
ccntato bolha/mineral, é de fabricação nacional. 

O agente depressor para a ganga silicatada 
ferro magnesiana que foi especificado por 
projeto era o silicato de SÓdio, No entanto, 
nostrou-se totallrente ineficaz e a:rnprcmateu 
a seleti vidade do orocesso nos prineiros 
neses de operação da usina. As pesquisas can 
vasta gama de agentes depressores conduziram 
à sua substituição TJ()r agente derivado de 
milho. Este agente, que se nostrou bastante 
eficiente, colocou o concentrado dentro das 
especificações da pircmatalurgia em tenrps de 
M30 e Si0;2 e vem sendo empregado industrialnente 
até hoje. 

Testes oorn floculantes foram tanbêrn desenvolvidos 
cbjetivando nelhorias processuais e abertura de 
novos fomecedores nacionais, tendo a 
poliacrilamida não iônica especificada por 
projeto sido substituída por outra de carãter 
aniônico. 

6. Sistema de desaguamento 
6.1-. Descrição geral 
O concentrado recleaner é borrbeado para os 
espessadores de concentrado. O underflaw dos 
espessadores alinenta a filtragem. O cake da 
filtragem já é o produto final e está pronto 
:oara ser enbarcado para a Unidade Matalúrgica 
de Camaçari. Este transporte ainda é rodoviário 
estando em irrplantação um sistema 
rodo-ferrovi&io. O produto filtrado retoma 
aos espessadores de concentrado. 

O rejeito final é bontleado para os esoessadoms 
de rejeito, sendo 1 e~sador para cada 2 
noinhos em opet"ação. 
O underflaw dos espessadores é ~itado numa 
barragem de rejeitas a cerca de 5 Km da planta. 

A água recuperada cano overflow de todos os 
espessadores é recolhida em um tanque e 
batbeada para a caixa de água recuperada e 
redistribuida novarrente para toda a planta 
CCt'!O água de processo. 

Através de um sistema flutuante de borrbearrento, 
recupera-se tanbérn a água da barragem de 
rejeitas uma vez CJ\E se encontra em região de 
poucos recursos hídricos, sendo a ãgua nova 
captada no Rio são Francisco, a 86 Km de 
distância e trazida ao local através de uma 
adutora de 800 mn de diânetro cx::m 3 estações 
de borrbearrento. 

Faz-se necessário notar que para se conseguir 
uma boa neutralização das cargas de superfÍcie 
das partfculas, ou seja, a alteração do estado 
de dispersão da polpa cem consequente coagulação,, 
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torna-se necessário a adição de razoáveis 
quantidades de leite de cal, única forma de se 
cbter overflow bem clarificado. 

Além disto, é irt'I:Jeriosa tanbérn a adicão do 
agente floculante com os cbjetivos dê se cbter 
uma boa velocidade de seõinentação dos coágulos 
e auxiliar na diminuição elo torque nos rakes 
dos espessadores, pelo aprisionamento de água 
nos flôculos fornadas. 

'lbda a poloa que por prcblemas operacicnais 
venha a se derramar no piso da flotacão ou da 
filtragem é encaminhada a um hiclroseParador 
sendo depois devolvida para a flotacão 
rougher. 

6.2. Condições de operação do sistema de 
desaguamento 

Fspessadores de concentram 

Vazão de polpa na alínentação: 
% de sólidos na alilrentação: 
% de sólidos no underflaw: 
Taxa unitária de sedinentacão: 
r:t>sagem de ca(CH)_2: • 
IX>sagem de floculante: 

• Filtros verticais 

70 rn
3 /h 

20% em peso 
55% em peso 
2, 44 rnl/t/dia 
300 g/t 
5 g/t de 
concentrado 

% SÓlidos na alinentação: 55% em peso 
Unidade do cake: 7 a 10% 
Taxa unitária de filtracão: 230 kgfin2;h 

• Fspessadores de rejeito 

Vazão de poloa na alinentação: 
% de sólido na alinentação: 
% de sólido no underflaw: 
Taxa unitária de sedinentacão: 
r:t>sagern de ca (OH) 2: -
IX>sagern de floculante: 

2.200 rn3;h 
29% em peso 
45% em peso 
O ,65 rn2/t/dia 
700 g/t 
2,4 g/t de 
rejeito 

6.3. Listagem de equipamentos 

A - Fsoessador de concentrado 

2 espessadores IJORIH)LIVER , tipo ponte, 
cx::m 80 1 de diânetro, notar el.étrico de 3 HP 
e 1. 750 rpn, cem sistema autanátioo de 
levantarrento do rake. 

B- Filtro vertical 

2 filtros ENVIRCYl'EDI, verticais, de disco, 
a vácuo, possuindo 6 disqJS cada, oan 
diânetro de 8 1 10", oan 10 setores oor 
disco, notar elétrico de 3 HP e 1. 750 rpn 
para agitação da polpa. 

C- Fspessador de rejeito 

2 espessadores DORR-OLIVER, tipo coluna 
central, com 290 1 de diânetro, oorn 2 
notares elétricos de 7,5 HP, sem sistema 
de levantarrento oo rake. 



• 
t D - Hidrosenaraó::>r 

• t 

• 
• 
• t 

• 
• 
• 
• 
~ 

• 

1 hidroseoarador OORR:-OLIVER de 10 m de 
diâmetro, notar elétrioo de 5 HP e 1. 750 rpn, 
cnn sistema manual oara levantanento do rake. 

E - Bali:>as de oolna 

4 barbas diafragma OORR-OLIVER, diânetro 
de 4" , oneumãticas, oara banbeamento d:> 
underflow dos esTJessadores de concentrado 
até a caixa intenrediária na superfície • 

• 2 ~ ASH, nndelo A-6-6, caoacidade de 
31 m /h motor de 10 CV, 4" x 3", para 
batbeanento da 'PQlpa entre a caixa 
intenrediária e os filtros. 

2 ~ ASH, rrodelo B-6-6, capacidade de 
t • 50 m /h, motor de 40 CV, 6" x 4", oara 

t 
t Figura 6 - Diagrama de blocos do processo 

t 
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Ccnfonre oode ser notad:> trata-se de um 
circuito relativamente sirrples em tenros 
de operações unitárias e oonsideravelmente 
oc:xrplexo operacionalmente COl1D deoorrência 
da agressividade do minério e rlas dirrensões 
da instalacão • 

Como decorrência tanbém de seu pioneirismo 
em tenros de concentração industrial de 
grande {,)Orte no paÍs, para minério de cobre, 
um bem caminho teve que ser andado nos dois 
1prineiros anos de ooeração. As oonstarites 
pesquisas em escala de laboratório, planta 
piloto e testes industriais, a operacão 
e:xecutada de U!'1êl maneira cada vez mais 
criteriosa e o acurado aooopanhanento 
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boobeanento do filtrado de volta ao 
espessador de concentrado • 

3 barbas ASH, rrodelo CD-6-6 , capacidade de 
290 à 721 m3 ;h, com variador de- velocidade, 
notot de 100 CV, 10" x 10", para banbearrento 
do underflow dos esnessadores de rejeito até 
a caixa intenrediária na superfície. 

4 ~ ASH, roodelo D-6-6, capacidade de 
1. 325 m ;h, trabalhando em série, sendo a 
Última com variador de velocidade, notar de 
400 CV, 14" X 12", nara banbeamento do 
rejeito da caixa intenrediária à barragem 
de deposicão • 

7. Comentários finais 
Na fiq. 6 a sequir aoresenta-se um diagrama 
de blocos dos processos de oominuiqão, . 
concentracão e operações auxiliares cooo 
um tod:>. 

e controle das variáveis de operacão e 
processo efetuados desde o {:)rineiro dia 
de operacão da instalàção, levaram a uma 
ooeracão a custos operacionais unitários 
decrescentes e a valores de seleti vidade, 
recuperacão e tonelagem atravessada por 
hora por moinho maiores que os de orojeto, 
respectivanente 34% Cu, 90% Cu Sulfetado e 
197,25 t/h. 

caro oonsequência também desta política de 
,traba:lho de pesquisas os oonsumos unitários 
dos principais insumos foram oonsideravelnente 
diminuídos, além da nacionalizacão de alguns. 
A tabela lU msurre estas informações. 



Tabela III - Variações nos tipos, procedência e consumo unitário dos insumos 

~ 
PllO.JETO ATUAL 

TIPO CONSUMO (g/t) PROCEDJ!NCIA TIPO CONSUMO (g I t) 

COLETOR ~~ogm~~o~:~~:~~ sodio 25 Importado Ditionocarbamato + 12 Ditiofosfato 

ESPUMAh'TE Poliglicol I! ter 75 Importado Me til Isobutil 
28 Carbinol 

DEPRESSOR Silicato de SÓdio 150 Nacional Derivado de milho 30 

FLOCULANTE Poliacrilamida nao iôniéa 5 Nacional Poliacrilamida aniônica 2,5 

MODIFICADOR Leite de Cal 2900 Nacional Leite de Cal 1900 

PANO DE FILTRO Envirotech - Importado I Rema e -
BOLAS DE MOINHO Fundidas I Forjadas 800 Nacional Fundidas I Forjadas 500 

REVESTIMENTOS ( *) 

{ MAI<'TO Aço Manganês 6,3 
I 

Aço Manganês 3,5 
BRIT. PRIMÃRIA CÔNCAVO Aço Hanganês 5,6 Nacionais Aço Manganês 5,1 

REBRITAGENS Aço Manganês 35,7 Aço Manganês 16,6 

MOAGEH Aço cromo I molibdênio 139 Aço_·cromo I molitidênio 116 

(*) Estes valores nao sao de projeto e sim os consumos unitários observados nas primeiras peças instaladas. 

Além destes benefícios, no entanto, ressalta-se 
que o fnndarrental é o acervo técnico que se 
criou no período, que jnnto com o histórico 
de operação, processo e controle de qualidade, 
constituem a rrerrória dos orirreiros· trabalhos 
de aplicação industrial realizados no país na 
área de tratarrento de minérios de c·::>bre. 
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PROCED2NCIA 

Importado 

Nacional 

Nacional 

Nacional 
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Nacional 

Nacional 

Nacionais 
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