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RESUMO 

Este trabalho apresenta um novo equipamento 
para testes contínuos de tlotaçito, denominado Mini 
Pl anta Piloto (MPP), adquirido pelo Centro de 
Desenvolvimento Mineral da CVRD em meados de 
1999. A lim de avaliar seu desempenho e compará-lo 
com abordagens convencionais, foram realizados 
diversos testes de !lotação com tipos distintos de 
minérios de cobre. Foram avaliadas as limitações e as 
vantagens dos testes de bancada aberto e locked cvcle 
fesr , mini planta piloto e planta piloto convencional. 
Apenas as informações hásicas são obtidas no teste 
aherto de bancada. Informações mais completas e 
confiáveis são obtidas ü medida que aumenta-se a 
complexidade da dinümica do teste, em termos de 
rccirculação dos lluxos c obtenção de um regime 
permanente. Os dados obtidos comprovam que o 
desempenho metalúrgico da MPP é equivalente ao de 
uma planta piloto convencional. 

INTRODUÇÃO 

Normalmente, cm opcraçõcs dc !lotação, o 
dcscnvol vi mcnto de proccssos para novos projetos 
envolve as fascs dc cstudo cm escala de bancada seguido 
dc testes cm planta pi loto e scalc-up para a usina 
industrial. 

Os estudos cm cscala de hancada permitem obtcr 
parâmctros clcmcntarcs para o processo, como 
fluxograma inicial c tcmpos necessários dc llota~ão , tipos 
c dosagc ns dc rcagcntcs, granulometrias inicial e 
intcrmcdiúria. Também são utilizados para cst.imar a 
variabilidade do corpo mineralizado a partir de testes 
com amostras dc difcrcntes litologias c regiões do 
dcpósito . Usualmcntc, para novos projctos, os testes são 
feitos com amostras dc furos dc sonda, provenientcs da 
pcsquisa gcológica, c rcqucrcm pouca massa, entre I - 4 
kg de minério por Lcste. São opcracionalmcnte simples e 
baratos se rcalizados cm circuito aberto. Para uma 
estimativa prcliminar das cargas circulantcs, podem ser 

executados testes cíclicos cm bancada ou locked cycle resrs, 
que apresentam maior complexidade. De modo geral, a 
principal limitação da escala de bancada é a impossibilidade 
de se reproduzir regimes de mistura c condições típicas de 
fluxos contínuos. 

Para avaliar o processo em circuito contínuo, via de 
regra, são conduzidos estudos cm escala piloto, que permitem 
obter os balanços de massa, metalúrgicos c de água e as 
informações mais detalhadas para o estudo de engcnharia de 
projcto. Estes testes são onerosos c demandam um grande 
esforço operacional. Além disto, consomêm grande 
quantidade de minério, entre 100 c 1000 kg/h de teste, o que, 
numa fase de estudo de viabilidade dc projeto, requer a 
perfuração dc galeria subterrünca exclusivamente para 
retirada de amostras, tornando o invcstimento em pesquisa 
ainda mais elevado. 

O Centro dc Desenvol vimento Mineral da CVRD 
adquiriu cm 1999 um equipamento chamado de Continuous 
Flotation Machine ou Mini Pilot Plant (MPP), produzido pela 
Canadian Proccss Tcchnol ogics, Inc (CPT). Este cquipamcnto 
possibilita o proccssamcnto com !luxos cont[nuos como nos 
tcstes em escala piloto mas opera com um mínimo de minério 
c de pcssoal, como na escala de bancada, permitindo a 
utilização dc amostras provcnientes de furos de sonda. A MPP 
é o primeiro equipamento do gênero em urilização no Brasil c 
vem sendo utilizada com succsso para avaliação de proccssos 
de !lotação. Estc trabalho apresenta uma comparação entre os 
rcsultados obtidos com as três ahordagcns de estudo: tcstes de 
tlotação cm bancada, lor:ked cycle rests e tcstcs com tluxo 
contínuo, realizados com a Mini Planta Piloto c cm escala 
piloto convencional. Dois minérios de cobrc foram avaliados 
para esta compantç~to. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Amostras Estudadas 

Foi avaliado o processamento de dois tipos de minérios 
dc cohre distintos, que passarão a ser denominados Minério A 
c Minério B. O minério A é primordialmente bornítico e 
calcosítico e apresenta uma granulomctri a de liberação muito 
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fina. O minério B é calcopirítico c apresenta liberação em 
granulometria mais grossa (PRO= 44~-tm) . 

Descrição do Processo 

O rrocessamento dos minérios estudados envolve as 
seguintes etapas: 

• Moagem; 

• 
• 
• 
• 
• 

Flotação Rougher e Scavenger; 

Remoagem do concentrado Rougher + Scavengcr; 

Clcancr do produto remoído (cleancr I); 

Scavenger do rejeito cleancr 1; 

Segundo Clcaner (clcaner 2); 

A figura I ilustra as etapas mencionadas. 

Moa~em 

-+~~h . + Rougher Scavenger 

~---. 

Remoagem 

.___..., S cavenger 

C/eaner 1 "+':?! I Cleaner 

c'~~2F ~ 
Figura I -Fluxogramas simplificados do processamento 

dos Minérios A c B 

Para o mineno A, além deste llnxograma, foi 
testado cm miniplanta um outro circuito que incluía mais 
duas etapas clcancr e visava a obtenção de um 
concentrado mais rico. Este teste foi comparado a uma 
campanha piloto convencional realizada anteriormente. 

Testes em Escala de Bancada 

Os testes de tlotação em bancada foram realizados 
utilizando-se células Denver D12, com aeração aspirada 
c rotação entre 900 c 1500 rpm de acordo com a etapa. A 
moagem foi efeLUada em moinhos de jarro com carga de 
barras metálicas e a remoagcm, em moinho de jarro de 
porcelana com bolas do mesmo material. 

Para levantar as condições do LCT c do teste cm fluxo 
contínuo, o teste em bancada foi conduzido apenas até a etapa 
clcaner I com coleta estagiada de produtos nesta etapa. 

Locked Cycle Test (LCT) 

Em um processamento contínuo, o concentrado do 
scavenger do clcancr c o rejeito clcancr 2 rccirculam para o 
primeiro clcaner. 

Para simular, cm bancada, as cargas circulantes cm 
circuitos de llotaçiío, são rcalintdos testes cm circuito 
fechado, ou LCT. Um LCT consta de uma sequência de 
ensaios de !lotação cm que os produtos intermcdi{trios de um 
teste- ou ciclo- são incorporados ao teste seguinte, no estúgio 
que recebe a carga circulante. Assim, ror exemplo, a 
rccirculação de um concentrado scavcngcr do clcancr para a 
etapa clcancr é realizada pela adição do conccmrado 
scavcngcr proveniente do teste (n-1) ao início do clcancr do 
teste (n). A série de testes termina quando da estabilização do 
circuito, verificada pelas massas c teores dos produtos finais, 
que devem se manter constantes cnt.rc dois ciclos c cujo 
balanço deve fornecer os dados da amostra inicial. 

Figura 2 -Foto de um teste de hancada com minério B 

Mini Planta Piloto (M PP) 

A Miniplanta Piloto de Flotação é composta por 12 
células de I 700 mi cada, cujos produtos são conduzidos de 
célula a célula por pequenas bombas. Uma grande variedade 
de circuitos de !lotação pode ser reproduzida na MPP, 
incluindo as mais diversas combinações de etapas rougher 
scavenger e clcancr. O equipamento adquirido pela CVRD 
inclui um moinho de pi no para remo agem de concentrados 
intermediários. A figura 3 apresenta uma foto deste 
equiramento. 
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Além do que jú foi citado, a unidade é equipada 
com: 

• Rotores de velocidade variúvel, com controle 
efetuado por painel elctrônico; 

• Bombas peristúlticas para transferências ele 
concentrados c rejeitos; 

• lnjctorcs de ar com medidores digitais de vazão cm 
cada célula, com controle de pressão; 

• Espátulas de coleta de espuma com velocidade 
variável; 

• Ajuste de nível de célula e ajustes de acração 
individuais c independentes; 

• Calhas de coleta simples, duplas c triplas; 

• Monitores de pH c Eh. 

Estes dispositivos permitem um controle acuraJo da 
opera~·ão da flotac;ão. 

Figura 3- Mini Planta Piloto- CDM - CVRD 

A mm1gcm inicial foi cfctuada separadamente, por 
balcladas, em um moinho de barras . O produto moíJo é 
levado a um tanque agitado c a polpa é bombeada para a 
Miniplanta por uma das bombas pcristúlticas do 
equipamento. 

Planta Piloto Convencional 

Os c i r cu i tos pi loto de moagem c notação 
disponíveis no COM possuem capacidade múxima de 
500 kg/h. 

A sq:ão de moagem inclui um lransportaJos ele 
velocidade variúvel c um moinho primúrio ele bolas cm 
circuito fechado com classiticaJor csriral capaz de 

produzir a granulomctria requerida para alimentação da 
notação roughcr. 

A scção de notação é muito tlexível em termos de 
quantidaJes e tamanhos de células mecftnicas dispondo de 
células de 25, 50, 60, 150 e 500 litros. 

A Tabela I apresenta um quadro comparativo dos 
principais aspectos dos tipos de testes avaliados. 

Tabela I- Quadro comparativo dos principais aspectos de 
cada teste 

Aberto LCT MPP Piloto 

Massa de minério 1-4 kg 20-30 kg 200-250 kg >10ton 
furos de furos de furos de 

Origem da amostra sonda sonda sonda galeria 

Mão de obra (Hh) 8 60-90 100 >150 

Tempo de teste (h) 4 8-12 20-36 >20 

RESULTADOS 

As tabelas TI a VI apresentam os dados comparativos 
dos testes realizados com o minério A c B. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A cxt.Tw;ão dos lestes e o conjunto de dados obtido 
permitem uma avaliação do potencial c das limitac,:fJCS Jc cada 
tipo de teste de tlotação cstudado. 

Teste A herto 

O leste ahcrto pcrmite ohtcr parflmctros elementares 
para o processo, como flu xograma inicial e tempos 
necessários de llotação, tipos c dosagens de reagentes , 
granulomctrias inicial c intermediária . É um teste de t"úcil 
execução, que rcquer pouca massa de minério (l-4 kg) c 
dispcndc pouco tempo. Além disto. possibilita uma boa 
previsão do teor e el a rccupcrac;ão dos produtos tinais c do 
estágio rougllcr. Para o minéri o A, por exemplo, a 
rccurcraçãn dc cobre da cU1pa rougher no teste aberto foi 
igual a 93,6% e na Mini planta piloto, igual a 94,5'k. 

Entretanto, por ser um teste sem rccirculação de !luxos 
intermediários, o teste aberto não permite a obtcnc,:ão de um 
valor conliúvcl para a rccupera~;ào global do circuito para um 
minério de difícil liberação e alta carga circulante como o 
minério A. A recuperação do clcaner para este minério no 
teste aberto foi de 79,5''/o, enquanto no teste em Miniplanta, 
foi de 90,5'/i,. Para um minério de f<k il libcraçi1o c !lotação 
como o minério B, que possui uma pequena carga circulante, 
o resultado de recuperação global do circuito dado por um 
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teste aberto aproxima-se mais do resultado de um teste 
contínuo. Neste caso, a recuperação do cleaner no teste 
aberto foi de 96,3% enquanto no teste em MPP, foi de 
99,4%. 

Além disto, a qualidade do concentrado final não 
está incorporando as possíveis impurezas aportadas pela 
carga circulante. 

Locked Cycle Test (LCT) 

O LCT possibilita uma boa previsão da recuperação 
global do circuito, dos estágios roughcr e cleancr, além 
dos teores do concentrado tina! c do concentrado 
rougher. Para o minério A, a recuperação global do 
cleaner foi de 95, I%, enquanto em MPP, o valor obtido 
foi de 95,íi%. Para o minério B, a recuperação final do 
circuito obtida no LCT foi de 95,Mlr:~ e, cm MPP, igual a 
95,7%. O LCT pode oferecer, também, uma boa 
estimativa das cargas circulantes, dependendo do minério 
ensaiado. Para o minério B, os valores obtidos cm LCT e 
MPP foram de 2,4% c 2,5%, respectivamente. Em 
contrapartida, o mesmo não foi observado para o minério 
A, que apresentou cargas circulantes iguais a 18'/'o no 
LCT c IO'Yr~ na MPP. 

É um teste de maior complexidade, que exige um 
esforço operacional maior em rel ação ao teste aberto e 
aproximadamente igual ao da MPP. A massa empregada, 
entre 20 c 30 kg, é também superior ~l do teste aberto. 
Uma limitação do LCT é sua falta de flexibilid ade 
operacional , já que as condições de execução de cada 
ciclo são pré-estabelecidas e não devem ser alteradas 
durante a re~1lizaç ão do ensaio. Além disto, como o LCT 
é dependente da atuação do operador, a diferença 
metalúrgica entre os ciclos, mesmo cm cquilfbrio, pode 
suscitar questionamentos. 

Como o LCT deve ser feito sem interrupção, o 
número máximo de ciclos é normalmente, de 10 a 15. 
Quando o minério tem alta carga circulante, este número 
de ciclos pode ser insuficiente para atingir o equilíbrio. 

Mini Planta Piloto e Planta Piloto Convencional 

O mérito maior destes dois tipos de testes está cm 
comprovar a viabilidade do processo em base contínua, o 
que é particularmente importante para os investidores. 

O teste em MPP permite uma grande tlexibilidade 
operacional, possibilitando a otimização das condições 
de trabalho ao longo de sua execução. Através dele é 
possível a obtenção confiável de dados de engenharia, 
como recuperação de todos os estágios e teor de todos os 
t1uxos, além de permitir o levantamento da in11uência da 
carga circulante no desempenho metalúrgico. 

A MPP prediz, com bastante segurança, os resultados 
obtidos em planta piloto convencional. Para o minério A, os 
valores de recuperação e teor finais obtidos em MPP (íi6'1(~ e 
36%, respectivamente) foram muito próximos aos obtidos em 
planta piloto convencional (íi7% e 37%). A competitividade 
da MPP é ainda mais realçada quando são comparadas as 
massas de minério necessárias para a execução de ambos os 
testes. A MPP exige cerca de 200 kg, enquatrto um teste em 
planta piloto requer pelo menos lO toneladas de minério. Isto 
permite que a MPP opere com amostras provenientes de furos 
de sonda o que torna possível avaliar, cm circuito contínuo, a 
variabilidade da jazida, além dt: dispensar a abertura de 
galerias para a retirada de grandes volumes de amostra. 

Pelos dados obtidos, veri li ca-se que a planta pi loto 
convencional distingue-se da MPP basicamente quanto ~l 

escala de produção . Uma planta piloto convencional 
possibilita a geração de grandes quantidades de produtos para 
serem submetidos a clientes potenciais para avaliação, o que 
na MPP demandaria um longo período de opt:ração. 

CONCLUSÜES 

As informações obtidas nos testt:s de !lotação realizados 
cm di fcrentes escalas c condições de !luxo são 
complementares. Apenas as informações básicas são obtidas 
no teste aberto de bancada. ln formações mais completas t: 
contiáveis são obtidas ~l medida que aumenta-se a 
complexidade da dinfunica do teste, cm termos de 
recirculação dos tluxos c obtenção de um regime permanente. 

Os testes LCT c MPP são concorrentes, uma vez que o 
esforço necessário para se realizar os dois testes é próximo. 
No entanto, dependendo da disponibilidade de amostra e fase 
do projeto, um teste pode tornar-se o único desejúvel ou até 
mesmo o único possível. 

O teste em MPP consome uma quantidade de minério 
cerca de 10 vezes maior do que o LCT, o que pode ser um 
fator determinante para a detinição do tipo de teste a ser feito 
com um minério , em uma etapa precoce do projt:to. No 
entanto, à medida que o projeto avança c que dados mais 
contiávcis dos t1uxos intcrmcdiúrios são nccessúrios para 
alimentar os estudos de Engenharia, faz-se necessário a 
realização de um teste em MPP. 

Os dados obtidos comprovam que o desempenho 
metalúrgico da MPP é equivalente ao dt: uma planta pi loto 
convencional. Considerando que a MPP requer mão-de-obra c 
massa de minério significativamente menores, pode-se 
concluir que a MPP é o equipamento mais adequado para o 
levantamento de dados que subsidiem os estudos de 
engenharia, possibilitando a captação de recursos financeiros 
para a implantação do projeto. 
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Tabela n- Dados comparativos para minério A por t1uxos 

Tabela III- Dados comparativos para minério A por estágios 

Recuperação de cobre Relação de enriquecimento 

Estágios Teste Aberto LCT MPP Teste Aberto LCT MPP 

Rg+Sc 93,6% 94,8% 94,5% 4,0 4,2 4,7 

Cl1 85,0% 86,9% 75,2% 4.4 2,1 2,9 

ScCI 70,2% 74,1% 88,9% 3,2 2,5 2,5 

Cl2 72,7% 82,1% 2,1 1,2 

Cleaner Global 95,1% 95,8% 3,7 3,6 

Planta 79,5% 90,1% 90,5% 17,7 15,5 16,8 

I carga circulante (CC) 18,1% 10,2% 

CC= (Rej CI2+Conc ScC/)/AIImentação 

Tabela IV- Dados comparativosMPP x planta piloto convencional para minério A 

Teor Cobre Recuperação 
MPP 36% 86% 
Planta Piloto 37% 87% 
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Tabela V- Dados comparativos para minério B por tluxos 

Tabela VI- Dados comparativos para minério B por estágios 

Recuperação de cobre Relação de enriquecimento 

Estágios Teste Aberto LCT MPP Teste Aberto LCT MPP 

Rg+Sc 97,2% 96,3% 96,2% 13,1 13,6 14,0 

Cl1 95,6% 95,4% 91,8% 1,77 1,96 1,69 

ScCI 4,6% 85,0% 94,5% 4,15 2,40 3,08 

Cl2 96,2% 87,2% 1,12 1,14 

Cleaner Global 95,6% 99,3% 99,4% 1,77 1,78 1,75 

Planta 92,9% 95,6% 95,7% 23,3 24,2 24,5 

I carga circulante (CC) 2,4% 2,5% 

CC= (Rej CI2+ConcScCI}/ Alimentação 
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