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RESUMO 

Eate trabalho apresenta um reaumo das atividades de pe~ 

quiaa, em escala piloto e de bancada, realizadas entre 
1986 e 1987, com o ob j etivo de definir os parâmetros e 

o fluxograma final de beneficiamento do minério de co

bre Cara1ás. Apresenta-se também, os principaia result~ 

dos obti~os e o fluxograma final de processo coa o ba

lanço de massa e metalúrgico. 

ABSTRACT 

';rom 1986 till 1987 a research work had been developed, 
both in pilot and be nch scales, in order to define the 

parameters and the final flowaheet for the tre&tment of 

the Carajas copper ore . Thia paper presente a summary 

of the research activities, aa well as ita main resulta 
and .the final flowaheet, with the maas and metallurgi

cal balance. 
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l. IntrocSt.ação 

No ~ecorrer ~os anos ~e 1986 e 1987 foi cumprido um extenso progrA 

ma ~• pesquisas com o objetivo de se definir o fluxograma para o 

tratamento ~o minério de cobre sulfatado da Carajás, e gerar dados 

~• engenharia para o projeto da uma planta industrial. 

Tal prograaa constou da operação de uma planta piloto com capacidA 

de de 2,5 t/h, na qual foram tratadas l4.200t de minério. ParalelA 

mente foram ~eeenvolvidos estudos em escala de bancada a estudos 

aineralógicos. A Tabela l apresenta um resumo das atividades desen 
volvidas durante a pesquisa. 

2. Caracterização do Minério 

O depÓsito de cobre de Carajée consiste de um pacote de xistos, de 

natureza lenticular, cujos constituintes maia comuns são: magneti 
ta, biotita, grunerita, granada, olivina, clarita e quartzo. que se 

associam em proporções variadas, resultando em diferentes associa

ções litológicas. 

A aineralização cuprífera (bornita, calcocita e localmente, calco

pirite) é bastante complexa. Os sulfetos podem ocorrer dissemina -

doa, com grãos da ordem de até 5 11111, apresentando intercresciment.o 

Íntimo com aineraie de ganga, especialmente clorita. !ate tipo de 

mineralizàção é típica da zona central do corpo de minério. No ou

tro extremo tem-se grãos de sulfatos com tamanho superior a 10011111· 

Essas características mineralÓgicas e ' de liberação são peculiares 

a esse minério e explicam as opções processuais adotadas e os re

eulta~os obtidos . 

Tris litologiaa foram consi~eradas como tipos de minérios, nos es

tudos de beneficiamento: 
Xl, minério da zona central, \ magnetite > 50, \ Cu > 1,5. 

XJ, minér io da zona central. 50 > \ magnetite > 10 e l, S > \ Cu 

> 0,8. 

X4, minério das zonas laterais da base ou topo, \ magnetite < 10, 

e 0,8 > \ Cu > 0,5. 
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). Estudos Realizados 

Os estudos realizados levarem à definição de malha da moagem a do 
circuito da flo tação a serem utilizados, além da avaliação do eo.
portamento doa diferentes tipos de minério frente à 110eg- conven
cional e !lotação. Cada estudo foi realizado eom diferentes pilhas 
de homo9enaização, ·estando resumidos a seguir. 

3 . 1. Definição da malha da moagem 

Esta avaliação foi feita ,~ttravée doe resultados da !lotação, sob o 
ponto de vista técnico e eeonôeieo. A flotação foi alimentada e~ 

o produto da moagem nae seguintes granulometriaa: 20t, lOt, 5t e 
Ot retido em U9 1111 ( lOOH). 

Verificou-se que o acréscimo da recuperação obtido quando ae paeea 
de 20t para lOt retido ea lOOH compensa o euato adicional de .ca
gam. Oe aeréeeillloe na recuperação obtidos eom a aoag .. aaie fiqa 
(5t e O\ retido em lOOH) não aio significativos e não apreeentaa 
vantagens eeonômieas. 

Conclui-se, portanto, que o produto lOt retido em lOOH, apresen
tou vantagehe técnicas e aconômicas, tendo sido adotado nae etapas 
aubeeqüentee da paequiea e como critério de projeto. 

3.2. Definição do fluxogra .. final do circuito de flot.açio 

3.2.1. Seleçio doe eircuitoa a serem testados 

Para a definição dos circuitos a serem testados na Planta Piloto, 
foram eoaparadoe, através de dadoe já exietentae e simulações aats 
IIIÍticas, oa seguintes fluxogra .. s, esque .. tizados na.a Figuras de 1 
• 5 : 

A - Si•plex eea remoagem 
8 - Simplex com remoagem am moinho secundário 
c - Circuito original de projeto (com e eem reoireulaçio do re

jeito aeavenger) 
O - Circuito convencional 
E - Circuito cleaner conjunto (eom e sem recireulação do rejeito 
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acavenger). 

O c·ircuito A, ea testas anteriores , apresentou cargas circulantes 
auito elevadas e pequena estabilidade operacional, além de maior 

dificuldade de ae obter teores aceitáveis no concentrado finoJl. 
Por eesaa razÕes esta circuito não foi consi derado na nova fase de 
testes . 

o circuito B apresentou maior estabilidade operacional, menores 
cargas circulantes e melhores resultados metalúrgicos que o ante
rior, tendo sido considerado então para a nova fase de testes . 

O circuito C, foi mantido na ralação de circuitos a serem testa-
doa, eabora tenha apresentado maiores dificuldades operacionais e 

resultados metalÚrgicos inaatisfatórios, devido essencialmente a 
flotação cleaner de finos . 

O circuito E não havia sido previamente testado, porém, simulações 
aate-áticas indicaram que tal circuito apresentaria as vantagens 
do circuito de projeto (tratamento diferenciado da finos) sem a 
desvantagem da baixa seletividade do cleaner de finos. 

Devido aos resultados obtidos anteriormente pela CVRD/SOTEC, a pax 
formanca do circuito original de projeto que sempre apresentou al
to teor no concentrado de grossos e aos estudos mineralógicos que 
comprovaram a existência de uma fração de partículas mineralizadas 
com . liberação grosseira, descartou-se o circuito D, onde se faz a 

re.a.g .. de todo o concentrado roughar . Optou-se pela utilização 
de Ull circuito com remoagem de parte do concentrado rougher. 

Asai., aalecionar .. -ae para testes específicos os circuitos B, C • 
I. 

3.2.2. Resultados e Comentários 

A Tabela 2 apresenta os reeultados globais médios obtidos nessa e• 
tudo, juntamente com a relação m• de células/tph de eÓlidos alimen 
tado. Na Tabela 3 apresentam-se ae cargas circulantes médias na 

notação. 
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TEOR OE RECUP. RELAÇÃO 
CIRCUITOS CON1f.NTRAOO C~~RE IIII cá.Ul.A/tpll 

1. Cu) 

CIRCUITO GROSSOS: 43,64 
OE FINOS : $~02 14,04 4,ZI 

PROJETO TOTAL: 38,42 

CIRCUITO OE GROSSOS: 42,02 
PROJETO C/ FINOS: 34,07 87,55 4,21 
RECIRCULAÇÃO RS TOTAL: 38,21 

CLEANI!R 
CONJUNTO 40,711 ~~.u 4,11 

CLEANER 
CONJUNTO COM 39,SI 16,25 1,50 
RECIRCULAÇÁO OORS 

SUIII'LEX 41,11 87,33 s,n 

TABELA 2 - Estudos de Circuitos - Resultados M~ioe 

Concluiu-se que o circuito B, circuito aimplex, apresentou oe me
lhores resultados metalÚrgicos , 41 ,2 ' Cu no concentrado coa recupa 
ração de 87,3,. !ase circuita apresentou ainda menor relação a• de 
células/tph (3,33 m•/tph) e maior estabilidade operacional. 

Posteriormente foi realizada uma nova campanha de testes, coa ou
tra pilha de minério, objetivando a otimização do circuito sia

plex, que levou aos seguintes resultados: 
redução nas cargas circulantes (massa e cobre) em todos os está

gios da !lotação; 
- melhor distribuição da recuperação nos circuitos de liapeza; 
-redução na relação m• célules/tph de 3,33 para 3,25. 

A Figure 6 apresenta o fluxograma fin~l de processo apÓs a realiZA 

ção dos testes de otimização de circuito. 

3.3. !studos com Diferentes Tipos de Minério 

!sses estudos tiveram por objetivo verificar o comporta..nto fren
te a .aagem e !lotação de a.astras com diferentes composições litQ 

, 
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lÓgicas. Tais testes forem realizados com o circuito simplex e o 

circuito cleanar conjunto. 

Fora• realizados testes com três pillias de minério: 
pilha 22, ainério pred0111inanteaente da zona central; 
pilha 23, minério da zona central, diluído com minério da zona 

lenticular de base; 
pilha 2C, ainério da zona central, diluÍdo coa minério da zona 
lenticular de topo. 

A Tabele 4 apresenta os resultados globais médios para esses tes
tes, juntaaente coe a coapoaiçio litológica das pilhes. 

Foram realizados testes específicos de moagem com essas pilhas . 
Constatou-se que a pilhe 22 apresentou características mais favorÃ 
veis ea relação à moagem convencional do que as pilhas 23 e 24. V.A 
rif~cou-ae ainda que os melhores resultados metalÚrgicos foram ob
tidos com as pilhas em que se teve maior participação de minério 
das zonas laterais. Constatou-se, ainda, que o teor da alimentação 
não é fator funda .. ntal na qualidade dos resultados finais e que 
estes dependem prilaOrdialmente da composição mineralógica/litoló~i 

ca do minério . 

PILHA COMPOSIÇlO ·TEOR t•t. C11) RECUPE-
UTOLÓGICA AF I CF 

RAÇÃO 
tét.l 

XI • 13% 
22 

Xl • 58% 

X4CZ • UI% 

X 4t • 13% 
1,82 38,97 85,53 

XI • 
21 

l7% X4b 

Xl • 4 .,. 
• !lt'Y. 

1,57 35,34 81,67 

X!l • 81% 
24 

X4t• 41 '1a 
1,47 !18,62 U,82 

TAB!LA 4 - restes com Diferentes Tipos de Minério - Resulta
doa Médios. Circuito Simplex. 

O c0111portamento dessas pilhas confirmou r e sul tadoa obtidos em esc .a 
la de bancada, quando se estudou amostras provenientes de diversos 
pontos do depÓsito e de diferentes composições litológicas. Nestes 
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estudos, concluiu-se que as amostras provenientes das zonas late
rais (X4) apresentam flotaçào mais seletiva do que amostras da zo
na central, dos tipos Xl e XJ, sendo que as amostres X3 seriam as 
meia refratáries ao processo de !lotação. ~asa flutuabilidade dita 
renciada está associada à composição mineralÓgica e às condiçÕes 
de formação da jazida . Na zona central, as condições geolÓgicas fQ 

rem favoráveis ao intercrascimanto dos sulfatos com minerais da 
ganga, especialmente a clorite (principal contaminante do concen
trado). Nas zonas laterais ocorreu a formação da sulfatos em grãos 
maiores, com menor n!vel de cloritização. 

4. Testa Final de Confir•eção e De•onstraçio 

!ate testa constou da operação normal da planta piloto, durante 
210 h sem interrupçÕes, cujo objetivo era a confirmação dos crité
rios a serem assumidos para o projeto. além de gerar dados adicio
nais de engenharia. Este teste foi realizado com a pilha 26A, con
siderada representativa do depÓsito de cobr a da Carajás. 

Na Tabela 5 aio apresentadas as condições operacionais/processuais 
do Testa Final d~ Confirmaç~o e Demonstração. 

TAXA OE GRANUL. REAGENTES ( 9/t) 
AUMENTAçÃO 

% +IOON COLETOR ESPUMANTE 
t/tl 

1,1 lO 240 30 

TABELA 5 - Condiçõe s Operacionais/Proceseuais 

O balanço final , de masea a de cobre está apres entado na Tabela 6, 
tendo se chegado aos seguintes resultados, durante o testa final : 

- massa da minério tratada : 380t; 
- massa de concentrado produzida: 10, 4t; 

- teor da alimentação: 1,21' Cu; 
-teor do concentrado final: 38,5'; 

- recuperação de cobra: 86.3\. 

.. 
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s. Recuperação doa Subpro4utoa 

Durante a operação da planta foi fefto o acompanhamento da recupe

ração de ouro, prata e eolibdênio, obtendo-se os seguintes resultA 

doa .édioa: 

- ouro - 7St 

- prata - ss• 
- eolibd:nio - 28t 

6. ConcluaSea 

roi confir .. da a viabilidade técnica de concentração do ainério de 

cobre da Carajás e definidos os seguintes critérios para o projeto: 

- teor da concentrado final: 38'; 

- recuperação de cobre: 86,5'; 

- recuperação da ouro: 7S'· 

Picou tem~ demonstrado que esta minério tem caractar!aticaa pecy 

liarea que impÕea opçÕes processuais e reeultedos pouco usuaie, 

teia como1 elevada ralação m• de c*lula/ tph de sÓlidos, alto con

.aueo da colator e ca.rgaa circulante• elevadas. 
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PLANTA PILOTO 

!atudos Realizados: 

Posta em Marcas 
Testes Iniciais 

Estabelecimento de 

Padrão Operacional 
Estudos de Reagen

tes 

• Testes de Moagem 
Autógena 

Testes com Célula 

de !'lotação PneumÃ 

tica 

• Estudo de Mog's 

Estudos de Circui
to 

• Testes de Otimiza

çio de Circuito 

Testes com Oiferen 
tes Tipos de Miné~ 
rio 

Testes Ftnois de 
COnfirmação e De

monstração 

Levantamento de 

Dados Finais de Fn 

ganharia 

Testes de Flotaçio 
em Coluna 

pados Gerais: 

Massa Atravessado: 
14. 200t 

Horas Trob.: 5.645 

Rendimento Opero -

ciona l: 74\ 
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LABORATÓRIO DF PRO
CESSO/MICROSCOPIA 

!ttudos Realizados -

Ltboratório de Pro-
çesso: 

Testes de Padroni-
zaçio 

Testes de Sistema-
tizaçio 

Estudos de Reogen-
tes 

• Estudos Geometa-
lÚrgioos 

Locked Cycle Tests 

Testes de Flash 
Flototion 

Testes de Envelhe-
cimento de AIIIOs-
troa 

Testes de Sedimen-
tação 

Testes de Filtro -
gem 

Testes de Apoio à 
Planta Piloto 

Estudos Reolizoaos _ 

~ratório 4t Mi
croscopia: 

Estudo de Grau de 
Liberação 

Estudo de Coefici

ente . de Liberaçã.o 

estudos de AseociA 

ções Minerais 
Estudo de Modo de 

Ocorrência de Sub

produtos 

LABORATÓRIO OU1MICO 

Análises Realizados: 

- Por Area: 

Planto Piloto: 
36868 

Lob. Processo/Lob. 

Microscopia: 28181 

Geologia: 25533 
Outros: 102 

- Por Ele-nto: 

Cobre: 62287 

Ouro: 5919 

Puta: 8349 

Molibdênio: 9150 
Ferro: 4882 

Zinco: 60 

Al WD!nio: 17 

• Outros: 20 

Total de Análises: 

90684 

TABELA 1 - Resumo dos Atividades do Planta Piloto 
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OISTRIBUIÇAO %MASSA 

CIRCUITO Tun: 
%COBRE 

RCG I RCF I AFLOT RC I CRF RRF 

• 1!11 
114/0 t 4Z 741 - - - -

PROJETO 114/0S • 511 - - -4 1 1380 -

fl4 /04 • u - - - - -
PROJETO COM " 110 157 
R! CIRCULAÇÃO 115/01 54 ... 141 - - -

RIS 

IOT til 101 
118/0 t - - -

CLEANER tOZ 104 III 

CONJUNTO 
ti 18 .,. 

IIT /01 - - - IIII III !I 1110 

llt/01 
184 " - - 110 - -III 

SIMPLEX 
IS4 ,., 

llt/02 - - - -158 42 

115 IZ lO 12 
110/0Z - - 104 ti 41 IS 

IÍT .. 11 •• 
CL.EANER 

IZ0/03 - - 1011 51 .,., 
'' 

CONJUNTO 
COM ISI 47 40 ft 

120/04 - -
REQRCULAÇÃC III ttt 140 .,., 

'"' IZ4 4!1 40 lO IZ0/01 - - "' 110 no 102 

127 41 44 IS 
120/01 . - - III Ut 1112 'TT 

TAIELA S- UTUOOS OE CIRCUITOS- CARGAS CIRCULANTES 
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TU TI FINAL DI CON,IItMAÇIO I DIMONITitAÇlO 

IA LANÇO DI MAISA COM T!OitU IITIMADOI PILO IILMAT 

CIRCUITO ROUGH~It CIRCUITO CL!AN!R 

>< AF'I Af\.O't Clt411 ltR41 1 CRI 2 ltltG2 CCI CC2 CC3 ltC I ltC 2 ltC 3 ltC 4 

... c. 1,21 1,11 .... O, C? 1,13 0,11 14,11 23,14 3\21 7,41 15,33 21,10 z-.u 

%MASSA 100,00 1&1,37 20,10 14'{11 $0,41 11,30 41,22 23,&1 15,11 51,14 43,52 20,11 10,4$ 

'W.ItECUf! too.po 23~21 150,11 11,13 61,01 13,11 511,41 4$1,41 140,76 35l40 410,07 17'\15 254,11 
~-

TABELA 1- BALANÇO DE MASSA E METALÚRGICO 

cs ltl 

.. ,. 4,30 

, ... 4 ·~" 
2t3,7S 15,11 

C I' 

,,., 
2,10 ... ,. 

I 

~ 
CJ\ 
O> 
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CLI!.ANf:R 

AOU~HI!.It 2 

CIRCUITO SIMPltX KM MMOAIEM (A) 

ALIM. NOVA 

CLEANI!.It 

CONC. ,INAL 

FIGURA 2 CIRCUITO SINPLEX COM REMOAGEM (I) 

AOUGHEII 
~I NOS 

FIGURA :S CIRCUITO CONVENCIONAL (O) 
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-------------, 

CONC:. 
fiM AI. 

I 

r-"., .. IIU. 110Uit411t 
i 

t--------
1 

t 
C:ONC. fiNAL 

fiGURA 4 CIRCUITO DE PROJETO ( C) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

A~I~NOVA__ _______ - ------------1 

:1 ... llf:J. IIOUQH(II 

COMC. "MAl. 

FIGURA & CIRCUITO CI..EANER CONJUNTO (E) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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