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A determinação da eficiência dos processos de separação ou concentração de 
elementos ou minerais constitui instrumento gerencial básico para qualquer unidade 
produtiva. Na Indústria Mineral, em particular. a medida de eficiência dos processos 
passa necessariamente pela determinação de balanços de massa c metalúrgicos dentro 
de uma adequada confiabilidadc estatística. 

Este trabalho demonstra a aplicação de uma metodologia prática e objetiva para os 
cálculos dos balanços de massa, levando em conta as reais condições de operação de 
unidades industriais onde, geralmente, os volumes dos fluxos não permitem 
amostragens confiáveis para o cálculo das vazões e das massas circulantes. Em adição. 
esta metodologia contempla as variações usuais nos teores dos elementos de controle e 
os erros intrínsecos aos métodos analíticos e aos procedimentos de amostragem e 
quarteamento para a determinação dos teores "mais prováveis" desses elementos. Cl 
uso desta metodologia requer o apoio de programas de computador desenvol\'idos 
especificamente para cada tipo de circuito. 

Com base nesta metodologia. são apresentados os resultados de um programa de 
avaliação de uma unidade industrial. onde as eficiências do processo - fundamentadas 
nos balanços de massa e metalúrgicos - foram correlacionadas com parâmetros 
operacionais básicos. permitindo identificar fatores críticos para o desempenho do 
processo. A partir dessas informações. podem ser estabelecidos faixas adequadas para 
as principais variáveis de forma a maximizar os níveis de recuperação e de teor dos 
elementos de interesse. 
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I. INTRODUÇÃO 

O conhecimento da eficiência de qualquer processo - tisico, químico ou metalúrgico -
de separação ou purificação de elementos constitui um instrumento gerencial essencial 
para todas as unidades produtivas, visando eventuais ações para aumentos de 
rendimento e para determinação de custos operacionais - a serem permanentemente 
minimizados. 

Para uma avaliação do rendimento operacional de qualquer processo toma-se 
imprescindível o conhecimento do balanço das massas envolvidas e das concentrações 
dos elementos nos diferentes fluxos que circulam nos equipamentos. Esses dados 
constituem subsídios fundamentais ao cálculo dos rendimentos do processo. No 
entanto, para uma avaliação correta, esses dados deverão ter uma contiabilidade 
adequada, ou seja, deverão apresentar um significado estatisticamente comprovado. 

De um modo geral, a determinação dos teores dos diversos constituintes. envolvendo 
os elementos de interesse econômico c os possíveis elementos contaminantt:s. não 
representa maiores problemas em termos operacionais. uma vez que a amostragem 
feita nos diversos fluxos garante a coleta de frações que podem caracterizar 
adequadamente os produtos, mesmo em se tratando de unidades piloto ou industriais. 

No entanto, no que se refere à determinação das massas ou das vazões desses fluxos, o 
problema pode ser complexo, principalmente para unidad~;s de maior porte. Os 
volumes em jogo podem ser elevados, o que dificulta uma amostragem confiável. 
acarretando erros significativos nas pesagens e crnnomctragens durante as 
amostragens. Além disso. é comum a impossibilidade de acesso a determinados fluxos, 
o que inviabiliza as amostragens para a determinação das massas ou vazões. A 
utilização de sensores e instrumentos específicos para tais medidas raramente se 
justifica em termos cconômicos para todos os fluxos das plantas industriais. limitando
se às principais linhas de alimentação ou do ''produto final' '. Nessas condições. torna
se fundamental que se disponha de uma metodologia alternativa para a "'determinação"' 
das massas e volumes, independente de sua medida direta. 

Por outro lado, pode ser demonstrado que as análises efetuadas sobre as amostras 
retiradas durante uma operação estão sujeitas a flutuações e erros intrínsecos aos 
métodos analíticos e aos procedimentos de manuseio. homogene ização e quarteamento 
dessas amostras. 

A solução para o problema acima descrito pode ser obtida através de um método 
matemático desenvolvido por Smith & lchiyen ( 1973) que permite o ajuste de balanços 
de massa e metalúrgico com base em análises das diversas lrações. O objetivo do 
ajuste do balanço de massa é fornecer estimativas das análises associadas às relações 
de massas dos "produtos" de forma a harmonizar os dados. minimizando as 
expectativas de erros entre os valores ajustados e os valores reais (desconhecidos). 
Neste caso, supõe-se que os erros não apresentam correlação entre s i e têm uma 
distribuição estatística normal. 
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A partir da determinação dos balanços de massa, com o uso de métodos 
estatisticamente confiáveis, podem ser estabelecidas correlações da eficiência do 
processo com parâmetros operacionais básicos, permitindo identificar fatores críticos 
para o desempenho do processo. Desta forma, a determinação dos balanços de massa 
constitui um instrumento de grande importância na Indústria Mineral, por fornecer as 
bases para as avaliações de eficiência do processo e permitir atuar ou controlar os 
parâmetros críticos para se atingir as metas de produção, no que diz respeito à 
recuperação e ao teor dos elementos de interesse. Diretamente associado à qualidade 
do produto e ao nível de recuperação, o custo operacional poderá ser medido e 
controlado, subsidiando a determinação da rentabilidade do empreendimento. 

No presente trabalho são apresentados os resultados de um programa de avaliação de 
uma unidade industrial de concentração de minério fosfático fundamentado nesta 
metodologia. O circuito de concentração é constituído de etapas moagem, separação 
magnética, classificação em circuito fechado com a moagem, deslamagem e flotação . 

Foram inicialmente desenvolvidos os programas de computador para cálculo dos 
balanços de massa e metalúrgicos de todo o circuito a partir da determinação dos teores 
de elementos de controle nos diversos fluxos . Em seguida, por meio de uma 
programação de amostragens sistemáticas, os balanços e, por conseqüência, os 
rendimentos do processo foram associados a características do minério, a 
granulometria do material alimentado na flotação e outras variáveis operacionais da 
flotação (pH da polpa. relação de reagentes e tempos de residência). A influência dos 
principais parâmetros pôde ser determinada, com definição de faixas recomendáveis 
para cada variável. 

Por envolver um grande número de variáveis, este tipo de avaliação pode se tomar 
complexa em determinados casos, o que requer um trabalho estatístico cuidadoso para 
se chegar a conclusões válidas. No entanto, a metodologia proposta constitui um 
instrumento prático para a abordagem deste tipo de problema e fornece uma 
sistemática com base estatística para essas avaliações. 

2. FUNDAMENTO MATEMÁ TJCO DO MÉTODO 

Considere-se o circuito genérico apresentado na Figura I, constituído de 2 nódulos e 5 
fluxos, com recirculação de um desses fluxos. 

FIGURA I -Representação de um processo de concentração em dois estágios 

495 



Onde: 

Fazendo 

Wj = massa do fluxo j 

Cij = teor ou concentração do elemento i no fluxo j 

WJ = I (alimentação unitária ou 100%), tem-se: 

I - w2 - w3 + O + w5 = O 

O + w2 + O - w4- ws = O 

(I) 

(2) 

Considerando-se os erros intrínsecos aos métodos analíticos, associados a eventuais 
erros nos procedimentos correlacionados às análises, os valores mais prováveis de êu 
podem ser expressos como: 

ê ji = c ji + 8 ji (3) 

onde Cij é o valor "medido" para o teor do elemento genérico i no fluxo j e 

Õij é o erro associado à medida de Cij. 

Desta forma, as equações de balanço metalúrgico serão expressas como: 

ê1;- w2.ê2i- w3.ê3; + Ws.ês; =O 
A A A o 

w2.c2;- w4.c4;- Ws.cs; = 
(4) 

(5) 

De acordo com o método desenvolvido por Smith & Jchiyen a função J definida 
abaixo - denominada FUNÇA-0 OBJETIVO - calculado o seu va lor mínimo. estabelece a 
solução ótima para a equação do balanço ele massa. 

J= 1)T[MJ1oi 

k n < 2 

L L
uc .. 

J= _•_J 

0'2· 
j=l i=( IJ 

(6) 

(7) 

onde : cr2ij =variância de Cij , k = número de fluxos e n = número de e lementos 
considerados . 

No caso do circuito esquematizado acima tem-se que: 

--

I cr21 i o o o o 
o cr22i o o o (8) 

IMil = I o o cr23i o o 
o o o cr24i o 

-o I_ o o o cr2si 

O balanço de massa estabelece, como condição de contorno, que: 
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[B].ê; =0 onde: (9) 

l~ 
-wz -w3 o 

_::J IBI = 
+wz o -w4 

(lO) 

c li 01i 

czi 02i 

ci = c3i c o· I OJi (11) 

c4i 04i 

c si os i -

Considerando o caso genérico, c usando o método de aproximação de Lagrange, tem
se a seguinte expressão para a FUNÇ40 OBJETIVO. 

(12) 

onde: i, = (13) 

Desenvolvendo-se a equação ( 12) para cada componente i, pode-se demonstrar. 
finalmell'te. que : I r-Q .-. =---[ M-J -[ B_Y_{[_B _l[_M_; )-[ s-r-r-:-1 • -[ B-]ç:---., I 

(14) 

O desenvolvimento da expressão ( 14) conduz às equações que expressam os valores de 
o para o ajuste do teor de todos os elementos nos diversos fluxos. 

3. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

A Figura 2 apresenta o fluxograma do circuito de uma unidade industrial de 
concentração de um minério fosfático , cujo balanço de massas foi calculado com o uso 
da metodologia descrita acima. 
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FIGURA: - Fluxograma do proce sso d.: concentracàu ào m1náio fosLHll l ' 

Para o cálculo do balanço de massa ' metalúrgil'O foram coletadas e anaiJsada :
amosiras dos seguimes fluxos. 

alimentação inicia!: 

:.: fraçào magm!tica: 

:.: overflow do classificador ( aiimentaçào do circuno de deslamagem !: 

:;, over(/Oll' do ciclone de I" ( lama51. 

<::: concentrado tina!: 

'<: rejeito fin aL 

Os resultados obtidos numa primeira amostragem são apresentados na Tabela I. 
considerando 6 elementos de controle. Foram adotados como elementos de controk o' 
pnncipais mmerms constituintes. determmadm com base na análise quim1ca do' 
diversos fluxos. Neste caso. um programa aclicion<JI permite estimar a composiçà<' 
mineralógica a partir dos teores dos elemen10s 
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Tabela I - Composição mineralógica em percentagem das diversas frações estimada 
pela análise química dos diversos fluxos 

Minera is Alimentação Fraçào Overflow do Lamas Rejeito da Concentrado 
inicia l magnética classificador tlotação final 

Apatita 29,48 13,14 35,11 20,20 8,6 7 78.84 
Goethita 21 , 17 35.94 18,22 19.1 6 30,20 5.05 
Silicatos 16,04 3,55 17,84 30,55 22, 18 2,84 

Barita 12,97 6,84 14,95 11,84 18,94 8,22 
Magnetita 6,5 5 30.57 0,84 0.81 1.05 0 ,20 
''Outros" 13,79 9.96 13 .04 17,44 18,96 4,85 

A partir dos dados da Tabela I . o programa efetua o ajuste matemático dos teores de 
cada componente nos di versos fluxos determinando os valores "mais prováveis" para 
cada teor. com ap licação do fa tor Oij (erro assoc iado à med ida de Cij). 

A Tabela 2 apresenta os valores corrigidos pelo fa tor o para os teores dos mi nerais 
constilll intes. 

I 

Tabela: - Compos ição minera lógica em percentagem das diversas frações ajustada 
pei ü fator o nos di versos !lu xos 

~-

' Minera~> / Alimentação 1 
i . . I I 

i lllll'l(i . I magrH!liC~I c assllJ ca · o r otaçau i tma 
C!l'c: rfio" do ! 

I I . d i 
Lamas 

~ Apattta ! :10.8 (: 13 . !O JU~ 20.1 7 I 8.65 l 78.7 1 
Goeth ita ! 22.03 35,89 I 8.8~ I 8.95 

I 
29.70 4.98 

I Silicatos 15 . 14 3,56 I 7.81 30.67 
'")'") ..,, 

2.85 ---~-
Bar i ta 12,63 6.84 13.97 I 1.84 19.45 8.40 

Magnetita 6.33 30.60 0, 74 0.84 

I 
I, I O 0.2 1 

"Outros'' 13.05 10.00 I 3.75 I 7.31 18.75 4.84 

I 

' 

! 

' 
l 

Em adição, o método permite calcular a distribuição das vazões dos diversos fluxos. 
pela determinação das massas que minimizam a função J, definida pela expressão (7). 
O processamento desses cálculos é feito por um programa de computador 
desenvolvido especificamente para as condições deste circuito. 

A Figura 3 apresenta o balanço de massa e metalúrgico fornecido pelo programa. 
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BALANÇO DE MASSA E METALLIRGICO DA PLANTA DE CONCENTRAÇÃO 

AUMENTAÇlQ 

MINERAIS I TEOR(%) . RECUF' . (%) 

l-- __ "!!.!~!~--t-- -~:-~o _ ... _ ,~_,oo __ _ 
GOETHIT~ 22,03 ' 100.00 

- 54-t.c:A TOs • - u. 1<~ -+-wo~õO-
--aiR~T"At· --,2-:-il ·--r-;õõ~õo -
-----'-+---- ---+--------_ 
t:SAGNETITA ,,33 j 100.00 
-~- - -- --t-- ·--··· 
OUTROS 

1 
U,OS , 100,00 

%MASSA 100.00 

I 
FRAÇ o MAGN TlCA I 

MiNERAIS i TEOR ('lrt) j RECUP.(%) 1 

APATITI• ~---S~:~-~~~-M~~~~~-:- --· __ 

~--+-------'-~ •-------··---j . E- CI.ASSI.F ' __ c AÇAO 

~-~~~~-~-~----~~~-- [_ ___ ----------
l0,60 90.6 1 

10,00 U,lS 

%MASSA 18,73 

' OVERFLOW 00 CLASSIFICADOF< 

MINERAIS TEOR(% ) RECUP. (%) 

APA111111 34.81 i2.0l 

_- 'G?_~~~~T~=-~-.-~.:~ . !~- •o; _ 
SILICATOS . 17.~tUi 

-sARITA··-; .... 1 ii7---r---si_a6 
...•.•. - --- -----------+···- ······ . 

MAGNETITA 0,74 1 . 4 ~ 
---õUfROS __ .....,... _____ 13,7s -~ - "86 ,65 

% MASS._ 81.27 

RE-.JEITO DA FLOT AÇA O 

TEOR {"J.) RECUP. (%) 

í--------- -···--···' ·--- -----
-·- I DESLAMA~EM 4 E FLOTAÇ.C.O 

Bo\RilA ~-----·· -·· ·-·-----·--·-----
J--~ . .'":9.~~_!A i 

OUTROS 

CONCENTRADO FINAL 

UIHERAIS TEOR 1% 1 ' RECUP. 1%1 

APATITA 11.71 6t,53 

-~:I~~~~==-~-.. ·~~~-~=I-=:!~,-, .... 
---.. ~~~~!~~--~-~-+-- . .!: 13_ .. __ _ 

BARITA 1 ,40 : 11.015 ______ ,------··----r--------+--------
MAGNETITA • 0,21 : O,lt 

OUTRÕS-----r-4~-·;il)t 
'!lo MASSA 27,21 

b OVER FL OW 00 CtOcDM 1 ' I 
wNEAAi-, -TEõR~-~~P~ 
.APATIU 1017 12 . t ~ - ....... _ ·--------

16.15 : 

Jt.6:-

12.0!o 115 .6t 

FIGURA 3 - Balanço de massa e metalúrgico calculado pelo programa 
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4. PROGRAMA DE A V ALIAÇÃO 

Com a utilização desta metodologia foram realizados programas de avaliação 
sistemática das unidades de concentração, por meio de amostragens periódicas dos 
fluxos básicos e fechamento dos balanços para cada período. Assim, as principais 
variáveis operacionais podem ser correlacionadas com o rendimento do processo. Para 
a usina de concentração de rocha fosfática, o rendimento do processo foi traduzido 
pelo teor e pela recuperação da apatita no concentrado final. 

Os dados apresentados a seguir representam o resultado das avaliações realizadas no 
período de 3 meses, onde as características da alimentação foram alteradas, em média, 
a cada 5 dias, representando o tempo de alimentação de cada "pilha" homogeneizada 
do minério. Nesta fase, foram realizadas 18 amostragens do circuito, considerando-se 
cada "pilha" como parâmetro de referência e efetuando-se a determinação de outras 
variáveis numa fase de estabilidade operacional da planta. 

A figura 4 demonstra as variações da recuperação e do teor da apatita ao longo deste 
período, associadas a cada "amostragem". Os gráficos das figuras 5 a 9 
apresentam o resultado das avaliações de algumas parâmetros operacionais. 
correlacionando-os com os teores e as recuperações da apatita no produto final. 

85 ,---------------------------------------------------------~ 

Teor min1mo 
requendc 

"' 70 
5 
" .... 

60~--------------------------------------------------------~ 
6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Amostragens 

i __:Teor ·-o- RecuperaçAo 

FIGURA 4 - Variações do teor e da recuperação da apatita no período 

501 



,. I 

85 

80 
Teormlnlmo 
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• o- - - - -o--- CO- . o 

~ oo L- õ---

65 . o 
o o: ' --c 

Recuperaçlio 
mlnimll requerida 

60 
25 27 29 31 

Teor de apatíla na alimentaçiO (%) 

[ • Teor 0Rec~o 1 

FIGURA 5- Variações do teor e da recuperação da apatita em 
função do teor de apatita na alimentação 

65 

-~1 - -----L . 
I 
I 

! • . • . . 
i ~ 
~ 175, --- ·- J ----- •• -

: . 
I 

f70L --- ~ _ 4. - - --

. 
-·-

a: .. 
~ ... ssl o o 

Recuperaçlo /. 
mlnlmll requerida 

80 . 

• • • 
.. 

• 

• • • 
Teor mlnlmo 

requerido 

22 26 30 3o4 38 

Gnlnulometria da IOCaçiO - d80 - em mlcrometro 

42 

!•T~o~j 

46 

FIGURA 6- Variações do teor e da recuperação da apatita em 
função da granulometria da notação 
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g 80 -------- . .. . . •• • • 
i 
.. 75 • • • ~ 

~ i 70 

Teof mlni'no 
requerido o 

g 

RecupertçAo mlnom11 
requerlde 

~ L---------------~------------~----------------------~ 
10.6 11,0 11,4 11.8 

pH da polpa roa totaç&o 

• Teor _ 0 Recuperaç&o -~ 

FIGURA 7- Variações do teor e da recuperação da apatita em 
função do pH da polpa na flotação 

85~----------r---------------------------------~----------~ 

80 

Teótmlnimo 
requerido 

t 75 ~------~--------~~~~~------------------------~~--~ 
~ 

o ' 
1 --- ; o t~ 

j 1--~~:~~~:dr:u:::==:º~==~o~=o====:Q::::~:o::::~=n===o~::~O~ ~ o 

RecuperaçAo mlniiTIII 
requerida 

o :o o 

~+---------~------------------------------------------~ 
18 20 

Tempo de reeldtncla roa lotaçlo (ITIÚUo) 

[- e Teor-- 0~ao 

FIGURA 8- Variações do teor e da recuperação da apatita em 
função do tempo de residência na flotação 
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85 

80 

g. 75 .. .., 
~ 
!!' 
" Q. 70 

~ 
" 
~ 

65 

60 
1,5 

Teor minimo 

' ;uendo 

• ·~ 
o 

,O 

o o o Jl o o o n 

O n -, o ":' 

o o o 
Recuperaçao miníma 

requenda 

2,0 2,5 3,0 3,5 

Relaçao coletor I depressor 

FIGURA 9- Variações do teor e da recuperação da apatita em 
função da relação dos reagentes - coletor I depressor 

4.0 

Apesar de o programa permitir uma avaliação mais ampla - contemplando outras 
variáveis importantes no processo - os resultados obtidos demonstram as principais 
tendências de variação do teor e da recuperação da apatita em função desses 
parâmetros. Assim, constata-se que: 

~ O teor da alimentação influi significativamente no teor do produto final. Para se 
alcançar um nível de teor final superior ao patamar requerido (76%) é 
recomendável uma alimentação com teor mínimo de 28%. Com o aumento do teor 
na alimentação, verifica-se uma tendência a reduzir os níveis de recuperação total. 
Considerando uma meta de recuperação superior a 65%, os teores da alimentação 
deverão se situar numa faixa de 28 a 31%. 

~ A granulometria do material alimentado na flotação exerce uma sensível 
influência na recuperação total de apatita. As avaliações permitem sugerir uma 
granulometria -traduzida em termos de d8o- inferior a 40 f.tm, para se garantir 
uma recuperação superior ao estabelecido como meta de produção (65%). 

~ O pH da polpa alimentada na flotação tem uma maior influência na recuperação 
global da apatita, verificando-se que a faixa entre 11 ,2 a 11,5 conduz aos 
melhores resultados. Valores de pH inferiores a 11 ,0 conduzem a recuperações 
inferiores às metas de produção (65%). 
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~ O tempo de residência da polpa nas células de flotação demonstra uma influência 
mais acentuada no teor do produto linal. O tempo mais indicado encontra-se na 
faixa de 21 a 23 minutos . O aumento do tempo de residência acima desta ülixa 
permite a !lotação de maior quantidade de minerais contaminantes. 
comprometendo o teor do produto. 

~ A relação entre os reagentes de flotação ( coletor I depressor) tem uma maior 
influência no teor do produto. A relação mais apropriada encontra-se na fàixa de 
I ,8 a 2,2. O aumento nesta relação conduz à reduções no teor do concentrado. 
provavelmente pela colcta e !lotação de minerais contaminantes. Verifica-se, por 
outro lado, uma tendência de aumento na recuperação da apatita com o aumento 
da relação coletor I depressor. 

5. CONCLUSÕES 

A determinação do balanço de massa e metalúrgico em qualquer usina de separação ou 
purificação de elementos constitui subsídio básico para as avaliações de desempenho e 
determinação dos rendimentos dos processos. Entretanto, a medida direta das vazões 
nos diversos fluxos pode se tornar extremamente complexa, em se tratando de 
unidades de maior porte. devido ao volume desses lluxos. 

A metodologia proposta por Smith & lchiyen permite a estimativa dos balanços de 
massa com base apenas nas análises químicas dos diversos fluxos. Esta metodologia 
foi desenvolvida pelos autores deste trabalho e complementada com programas de 
computador para o prm.:cssamcnto dos cálculos. adaptados para diversos tipos de 
circuito. 

O método vem sendo utilizado com sucesso para a avaliação e o controle de plantas de 
beneficiamento mineral. constituindo um instrumento simples e prático para se efetuar 
diagnósticos de usinas. uma vez que as variáveis de processo e os parâmetros 
operacionais podem ser facilmente correlacionados com as eficiências globais. 

No presente trabalho foram demonstrados os resultados de um programa de avaliação 
de uma usina de concentração de rocha fosfática. onde os balanços contemplaram o 
teor e a recuperação da apatita em função de alguns parâmetros básicos. tais como. 
o teor da alimentação. a granulometria do material alimentado na !lotação. o pH da 
polpa llotada, o tempo de residência na !lotação c a relação dos reagentes - coletor I 
depressor. A influência desses parâmetros pôde ser conhecida. indicando as tendências 
de comportamento c sugerindo as faixas de operação mais apropriadas para se garantir 
metas da produção, traduzidas pelos teores c recuperações requeridos . 
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MASS BALANCE lN MINERAL INDUSTRY 
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ABSTRACT 

A theoretical and experimental evaluation of mathematical mcthod for adjusting the 
mass and metallurgical balance is prescnted in this work. It was dcveloped by Smilh & 
!chiyen and it is based on the statistical treatmcnt of thc analytic data. allowing the 
relation among circuit mass tlow. Thc computer programs w~:rc dcvel oped from 
specific equations. These equations were used for calculating thc mass balance of 
many kinds of circuits. The method leads to good results. and duc to its simplicity it is 
a use fui too! for tcchnicians and enginecrs who nccd to eva luate thc efticicncy of thc 
separation and concentration process. This cvaluation lcads to n process optimization 
and to the reduction of operational costs. A practical applicati on of thc method is 
presented for an industrial plant in phosphate rock treatment. 

Key-words: Mass Balance. Metallunzical Balance. Process evaluation. Material 
balance computation ~ 
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