
OTIMIZAÇÀO DA PLANTA DE BENEFICIAMENTO DE OURO DA RPM 

B. Y. Sant..os1, L. A. Tondo2, P. F. Gont..ijo3 

Est..e art..igo descreve as ot..inúzações execut..adas na pLant..a de 
benef"iciament..o da Rio Paracat..u Mineração S.A., cit..ando os 
t..es:t..es indust..riais que conduziram, ent..re out.ras realizações, à 
rgt..ir.;ada do oircui t..o original dg dg .. lamaggm g à lõlignif"ioant..g 
redução do consumo de colet..or na f"lot.ação, f"at..os est..es que 
cont..ribui ram para uma redução dos: cust..os: operacionais. 

Os problemas verif"icados provenient-es das modif"icações 
implementadas f"oram parcialmente resolvidos:, como a res:t..auraç.ão 
do t.empo de residência do est..7.gio scavenger, permanecendo o 
ef"eit..o do aument.o da granulomet..ria, da moagem e sua implicação 
na recuperação da flot..açãa para ser est.udado na f"ut..ura. 
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This paper describes t..he opt..imizat..ions accomplished in t..he 
f"lot..at..ian process of Rio Paracat..u Mineração S.A... dealing wit..h 
all t..he indust..rial t..e:s:t..s t..hat.. have led t..o, among ot..her 
achievement.:s:, t..he :s:hut.. down of t..he original de-sliming circuit.. 
and t..he :s:ignif"icant.. reduct..ion of collect..or consumpt..ion, which 
cont.ribut.ed t.o major operat.ion cost. reduct.ions. 

The operat..ional problems, which emerged due t..o t.he 
opt.imizat.ions perf"ormed were solved part..ly by t..he 
implement..at..ion of t..he so-called "Opt.imizat.ion Project.", where 
in t.he original flot.at..ion t..ime in t.he scavenger circui t. was 
re-est.ablished. The eff"ect. in t.he recovery of increasing t.he 
:s:ize of t..he mill product. remains: to be st.udied in t.he fut..ure . 
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Gerais - Brasil; CEP 38600 
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INTRODUÇÃO 

O ProJeto Morro do Ouro constitui o primeiro empreendimento 

desenvolvtdo e operado pelo Grupo RTZ no Brasi I, o qual detém 

51 ~ das ações, tendo sido desenvolvido em joint venture com o 

Grupo brasileiro AUTRAM MINERAÇÕES E PARTICIPAÇõES S.A. 

< ~9 ~ ), originando à Rio Paracatu Mineração S.A. ( RPM ). 

A empresa situa-se a 1.5 Km ao norte da cidade de Paracatu, 

no noroeste do estado de Minas Gerais. 

A unidade entrou em operação em novembro de-1987. O projeto 

foi concebido de acordo com particularidades próprias, para que 

a exploração de ouro de uma das Jazidas de mais baixo teor em 

rocha do Bras i 1 e do mundo se tornasse viável técnica e 

economicamente. Para alcançar este objetivo, foi necessário 

aplicar-se inovações e modificações operacionais e de processo, 

além de contemplar variáveis de custo-benefício do ponto de 

vista ambiental e de segurança do trabalhn. 

Presentemente, a RPM produz cerca de 5 t de ouro 

anualmente, contra 3.5 t inicialmente projetadas, colocando-se 

entre as três maiores produtoras brasi I eiras. O método de 

extração é realizado através de I avra a céu aberto, com a 

ut i I i zação de escavade i r as e caminhões fora de estrada. 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

A planta de beneficiamento de ouro da RPM é composta por 

três unidades industriais: planta de britagem, moagem e 

flotação e hldrometalurgia. 

A Britagem é constituída de 3 I inhas Independentes, em 

circutto aberto, sendo que duas operam em regime contínuo < 24 

horas por dia, 365 dias por ano ), permanecendo a terceira 

I i nha em stand-by. 
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Cada inha é formada por britadores de 1mpacto, peneiras 

pr1már1as, britadores cônicos e peneiras secundárias. O produto 

final da britagem, com um top size de 25.<1 mm< polegada), é 

transportado para um ún1co silo de blendagem, o qual alimenta 

dois outros silos de moagem. 

Cada silo de moagem alimenta dois moinhos de bolas em 

paralelo, totaliZando quatro I inhas independentes de moagem, 

flotação rougher "flash flotation" e classificação. Os 

.estágios cleaner e scavenger são compostos por duas I inhas em 

paralelo, cada qual alimentado por duas I inhas de moagem. 

A planta de hidrometalurgia é alimentada pelo concentrado 

final da flotação e compõe-se de gravimetria, espessamento, 

circuitos GIL e CIP, dessorção e eletrodeposição. 

Os sucessivos aumentos de produção, bem como de 

produtividade alcançados no decorrer dos últimos três anos, 

foram resultados, em grande parte, da própria concepção de 

engenharia, a qual apresentou a fac i I idade de se ter um 

circuito projetado com quatro linhas de moagem e duas de 

f 1 otação respect 1 vamente independentes, poss i b i I i tando a 

realização de diversos testes comparativos diretamente em 

escala industrial. 

Paralelamente, subsídios foram obtidos de trabalhos 

efetuados em esc a I a pi I o to, embora estes visassem outros 

objetivos. 

As figuras 1 e 2 apresentam os fluxogramas simplificados 

original e atual da planta de beneficiamento, monstrando o 

circuito convencional respectivamente com e sem deslamagem. 
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FIGURA 2- FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO- CIRCUITO CONVENCIONAL SEM DESLAMAGEM . 
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OTIMIZAÇõES REALIZADAS NA MOAGEM E FLOTAÇÃO 

Aumento da Taxa de AI imentação 

Considerando que o aumento de ai imentação produz uma 

redução Significativa nos custos, excessivos testes industriais 

têm sido realizados no sentido de ai imentar-se quantidades cada 

vez maiores de minério na planta. 

Sendo assim, a capacidade nominal de 750 t/h ( 187.5 t/h 

por 1 i n h a de moagem foi excedida amplamente, com a 

ai imentação atual situando-se em 1240 t/h ( 310 t/h por 

moinho ) . sem que isto envolvesse qualquer investimento 

adicional significativo. 

Entretanto, alguns problemas operacionais tiveram de ser 

resolvidos para permitir o aumento da alimentação. 

A carga circulante da moagem foi reduzida para que a 

capac i dade de bombeamento não fosse excedida. 

A quantidade de oversize do trommel dos moinhos de bolas < 

OST ) gerada teve de ser reprocessada num moinho de barras de 

12 t/h de capacidade nominal. 

Além disso, a geração de OST foi minimizada com a abertura 

da tela dos trommels dos moinhos de bolas de 7 para 10 mm. 

Retirada do Circuito de Deslamagem 

No projeto original, um circuito de classificação 

secundária foi dimensionado para executar a deslamagem do 

overflow da classificação primária, antes de realizar a 

flotação no estágio scavenger. O circuito foi operado desta 

maneira até outubro de 1989, quando após a execução de testes 

industriais com duração de 4 meses, concluiu-se que a retirada 

deste circuito era benéfica para o processo, obtendo-se 
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recuperações superiores com a flotação dos finos no estágio 

scavenger. 

T 
e 
o 
r 

R 
e 
J 

' I I 
o 

o 
{ 

Vide figura 3 a seguir). 
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Fio. 3 Evolução dos Teores de Rejeito 

A retirada da deslamagem lev o u a um 

di s pon i b i I i da de de água nova para o p r ocesso, 

redução de custos com bombeamento e mão-de-obra. 

Redução da Carga de Bolas dos Moinhos 

a umento da 

bem como a 

o circuito de moagem foi dimensionado para operar com uma 

carga de bolas de 'lO 'lo, com um consumo estimado de 500 g/t, 

representando um dos custo s mais elevados da RPM. Testes foram 

rea I i zados no sentido de se reduzir o consumo de bolas de 

moagem. As características favoráveis do minério, apresentando 

um baixo Work Index ( 3 kWh/t ), possibilitou que a carga de 

bolas fosse reduzida para a faixa de 10 a 12 'lo, com o consumo 

c onseqüentemente dimlnuíndo de 500 g/t em 1988 para 150 g/t em 

1992 , representando uma redução da ordem de 70 'lo. 

Redução do Consumo de Energia da Moagem 

o consumo de energia da moagem previsto originalmente , 

situava-se em torno de 10 kWh/t . O aumento da ai imentação e a 

redução da carga de bolas do s moinhos conduziram a uma drástica 

redução do consumo de energia . 



Presentemente, 

torno de 3 kWh/t, 

desde 1987. 
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o consumo de energ1a da moagem é mantidO em 

representando uma redução de 70 ~ no consumo 

Com a 

to ta I de 

projetadD 

redução do consumo de energia da moagem , o consumo 

17 kWh/t < originalmente energia foi reduzido de 

) para 8 kWh/t. 

Redução do Consumo de Reagentes da Planta 

O consumo de coletor originalmente previsto em testes de 

planta pi loto situava-se em torno de 120 g/t. Testes real 12ados 

na planta industrial levaram à gradual redução do con s umo de 

coletor de 120 para BD g/t, sem que a recuperação da flotação 

sofresse qualquer dano . 

Em 1990, com a retomada de estudos em planta Piloto, fo1 

possível constatar a possibilidade de se reduzir o consumo de 

coletor até a condição zero g/t , mantendo-se a recuperação nos 

mesmos níveis. Industrialmente, a do s agem foi reduzida para um 

nível de segurança de 5 g/t, para poss1b1 I 1tar a flotação do 

ouro eventualmente associado a minerais sulfetados . 

O consumo de espumante, no entanto, tem aumentado 

continuamente, proporcionado, principalmente, pelo aumento da~ 

de sólidos no circu1to, devido ao aumento da alimentação. 

Adicionalmente, com o avanço da lavra nas camadas ma1s 

profundas, a ocorrência de minério s carbonáceos também têm 

contribuído para o fato. 

Portanto, testes visando a redução de consumo e/ou custos 

com tipos e fabricante s alternatiVOS de espumantes encontram-se 

em andamento. 

A figur~ q apresenta a variação percentual com base em 1988 

de todos os 1nsumos citados acima, uti I izados na planta de 

beneficiamento. 
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O teor de concentrado final obtido originalmente nos testes 

em escala p1 loto situava-se em torno de 300 g / t. Entretanto, 

deVIdo à alta relação de recuperação em massa, foi possível 

-atingir-se , i ndu s tr 1 a !mente, um fator de enriquecimento 

extremamente alto, sem verificar- s e efeitos significativos na 

recuperação da flotação. 

Desta forma, testes industriais realizado s desde então, 

conduziram a um aumento gradual do teor de ouro deste para a 

f a ixa de 600-800 g/t , e isto tem possibilitado um efetivo 

aumento de alimentação de ouro na planta hidrometalúrgica, sem 

que fosse necessário aumentar a sua capacidade. 

A redução da tonelagem alimentada levou também à 

significativa redução do consumo de reagente s na Hidra, 

verificando- s e ainda um aumento da eficiência do processo. 
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PRINCIPAIS IMPLICAÇõES DECORRENTES DA OTIMIZACÃO INDUSTRIAL 

As modificações realizadas industrialmente ou em escala 

pi 1 o to seguiram os mais rígidos critérios técnicos de 

aproveitamento racional, cujo objetivo final foi a redução de 

custos e, conseqüentemente, a obtenção de ganhos no lucro 

operacional. 

o critério adotado foi sempre o de ma .. ximizar o valor 

pre s ente da JaZida. 

Isto, no entanto, conduziu a algumas implicações : 

O aumento da alimentação teve efeito direto no tempo de 

flotação, principalmente do estágio scavenger, tendo sido 

verificado também um aumento da granulometria da moagem no 

circuito, fato este agravado pela redução da carga de corpos 

moedores dos moinhos. 

A figura 5 apresenta um gráf1co demonstrando os teores de 

rejeito final da flotação versus a tonelagem ai imentada por 

hora na planta . 
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Fig. 5 Efeito do AI imentoçõo no Recuperação 

A retirada do circuito de deslamagem aumentou para 1DO ~a 

quantidade de material fino a ser flotada no estágio scavenger 

contra 5<1 , anteriormente reportada ao underflow da 
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deslamagem ) , fazendo que o tempo de residência tenha 

decrescido dos 12 minutos inicialmente proJetados, para apenas 

3 minutos nesta parte do CiCUitO, considerando-se a taxa de 

alimentação atual. 

A solução para este problema foi apresentada no que se 

· denominou "Projeto Otimização". 

Previsto para ser implantado entre o final de 1991 e a 

metade de 1992, este projeto con s istirá na instalação de alguns 

equipamentos nas plantas de beneficiamento e hldrometalurgia, 

visando aumentar a recuperação global do circuito. 

A principal modificação que será realizada no âmbito do 

"Projeto Otimização" se baseia no aumento do tempo de flotação 

do circuito scavenger . 

Testes rea I i zados demonstraram a poss i b i I i da de de aumento 

da recuperação da planta em 1.5 ~, se o tempo de flotação fosse 

elevado para 10.5 minutos . Para tanto, 

células scavenger foram previstas , 

existente de 128m3 para 608 m3. 

o que 

Quanto à granulometria da Moagem, 

a instalação de novas 

aumentará o volume 

os efeitos do seu 

engrossamento estão sendo estudados, para determinar-se quais 

as imp I i cações disto na recuperação da pI anta . 

Neste contexto, prevendo-se uma otimização do balanço 

energético e um potencial ganho de recuperação, devido a um 

possível aumento da eficiência de moagem do minério, bem como 

reduções de custos operacionais em torno de 5 e 10 ~. 

principalmente na unidade de britagem, com a possível abertura 

dos britadores de impacto e cônicos e retirada do peneiramento 

secundário, testes em planta piloto foram realizados com um 

circuito alternativo de moagem em duplo estágio semi-autógeno, 

idêntico ao i lustrado na figura 6. Recentemente, este mesmo 

circuito foi testado industrialmente com resultados 
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promissores, situando-se como a próx1ma grande modificação 

potencial a ser realizada na planta de beneficiamento da RPM. 

CONCLUSÃO 

A redução de custos provenientes das otim1zações realizadas 

na planta de beneficiamento da RPM foram da ordem de 40 ~-

Os principais 

provenientes da s 

equacionados . 

problemas enfrentados pelo corpo técnico, 

modificações operacionais implementadas foram 

O aumento da capacidade do estágio scavenger ampliará o 

tempo de flotação do círcu1to, devendo conduzir a um acréscimo 

de recuperação da planta em no mínimo 1.5 ~. e em conseqüência 

aumentando o lucro operacional. 

O aumento da granulometria do produto da moagem, provado a 

sua influência 

desafio a ser 

deletéria na recuperação, permanece como novo 

enfrentado. Neste contexto, a uti 1 1zaçio de um 

novo circuito de moagem semi-autógena em duplo estágio, figura 

como principal alternat iva a ser estudada no futuro. 
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FIGURA 6 -FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO- CIRCUITO ALTERNATIVO DUPLO ESTA'GIO SE MI- AUTÓGENO. 
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