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A Usina de Beneficiamento de ouro da Rio Paracatu Mineração S.A. possui 8 baterias de ciclones no circuito de 
moagem primária e três baterias no circuito de moagem secundária. Em cada linha de moagem primária são 
utilizados 8 ciclones Krebs, modelo D20B, de 20 polegadas de diâmetro, sendo a flotação scavenger alimentada 
pelo ove1jlow gerado. Visando a otimização da operação de ciclonagem atual , foram realizados ensaios em escala 
industrial com os ciclones Krebs gMAX. O ciclone gMAX possui seções cônicas com ângulos diferentes, 
permitindo com isso a obtenção de cortes mais finos e a redução do desgaste dos revestimentos internos, gerando 
ainda melhor eficiência de classificação. Os resultados dos ensaios realmente demonstraram a tendência dos 
ciclones gMAX gerarem um ove1jlow com distribuição granulométrica mais fina, quando comparados com os 
convencionais, possibilitando operação em níveis de pressão mais baixos e o conseqüente aumento da vida útil dos 
revestimentos internos de desgaste. Adicionalmente, o corte mais fino permitiu a elevação da densidade de polpa na 
alimentação da ciclonagem, para a manutenção da distribuição granulométrica requerida no overflow, porém com 
redução significativa do consumo de água nova no processo. 

Palavras-chave: classificação; hidrociclone; ciclones; ouro. 

Área Temática: Tratamento de Minérios. 
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INTRODUÇÃO 

A Rio Paracatu Mineração S/ A- RPM, está localizada no Noroeste de Minas, a cerca de 500 km de Belo 

Horizonte e a 230 km de Brasília. A empresa é controlada pelo grupo Rio Tinto Brasil, detentor de 51 % das ações, e 

pela TVX Participações Ltda, com os demais 49%. 

O projeto Morro do Ouro teve seu início de operação em dezembro de 1987. A RPM tem como uma de 

suas principais características, o processamento, em polpa, de um minério aurífero com teor de 0,45 g/t e desenvolve 

uma operação de lavra e tratamento que movimenta 19 Mtlano em área adjacente à zona urbana de Paracatu. A 

empresa, certificada na IS014001, é reconhecida, internacionalmente, pela sua excelência na área de segurança 

ocupacional. 

O desafio de aproveitamento de um minério com tão baixo teor, demanda um enorme esforço de economia 

de escala. O processamento de algo em torno de 2400 t/h torna as operações de moagem e classificação críticas 

quanto aos objetivos e metas de taxas médias de alimentação horária, para se obter um custo unitário que viabilize a 

exploração e beneficiamento do minério aurífero de Paracatu. 

O circuito de moagem é composto por 4 moinhos de bolas primários, de I 5x 19 pés, operando em circuito 

fechado com 8 baterias com 8 ciclones Krebs, modelo D20B. Parte da carga circulante é desviada a um sistema 

secundário, composto por 3 baterias de ciclones, também de 20 polegadas, e um moinho de bolas, de 16,5x25 pés, 

que pode operar tanto em circuito aberto, quanto fechado. O produto da moagem secundária, retorna aos moinhos 

primários através de um distribuidor estático. Ambos os overflows, dos dois sistemas de moagem, são produtos 

dirigidos ao circuito de flotação. 

O objetivo da moagem e classificação da usina é suprir o circuito de flotação com granulometria em torno 

de 80% passante em 74 micrômetros (malha 200), com a máxima taxa de alimentação possível. 

A ausência de pilhas de homogeneização à montante do circuito de moagem e variabilidades significativas 

de dureza e mineralogia torna complexa a operação e a estabilidade da operação de moagem e classificação. 

Um sistema especialista foi implantado para controle das variáveis de processos e operacionais. Umas das 

principais variáveis utilizadas para controle da classificação é a dosagem de águas nos tanques de alimentação das 

baterias de ciclones. 

Variações na dureza e na alimentação nova demandam conseqüentemente variações na taxa de água de 

processo nos tanques, a fim de manter o produto desejado na classificação. Isto impacta, sobremaneira, na demanda 

operacional de água de processo. 

A busca incessante da redução de seus custos operacionais, bem como sua política de desenvolvimento 

sustentável, levou a RPM a selecionar tecnologias que pudessem reduzir o consumo específico de água. 

Uma das tecnologias selecionadas, para ensaios em escala industrial, foi o ciclone gMAX, fornecido pela 

Krebs, em substituição aos atuais ciclones. 

Os ciclones gMAX apresentam diversas inovações relativas ao desenho interno, quando comparados com 

os demais disponíveis no mercado. Inicialmente, possuem uma combinação de ângulos das seções cônicas, onde as 

superiores apresentam ângulos maiores e as inferiores e o apex formam ângulos menores, possibilitando: 

~ A obtenção de cortes mais finos; 

~ Curvas de partição mais inclinadas, resultando em um melhor desempenho de classificação; 
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Em caso de manutenção do diâmetro mediano de partição corrigido (d5000,), que a alimentação seja 

feita sob pressões mais baixas e com maiores concentrações de sólidos, gerando redução no 

consumo de energia e água. 

Os ensaios em escala industrial foram realizados em duas etapas sucessivas. 

Na 1 • etapa, foi instalado apenas um ciclone gMAX em uma bateria com outros 7 ciclones Krebs, modelo 

D20B, preexistentes. 

A análise destes resultados preliminares levou ao aprofundamento dos estudos e à conseqüente instalação, 

na 2• etapa, de uma bateria completa com ciclones gMAX, para maior detalhamento e confiabilidade dos resultados, 

conforme este trabalho apresentará na seqüência. 

OBJETIVOS 

Os ensaios com os ciclones Krebs gMAX visaram, sobretudo: 

v- A obtenção de curvas de partição corrigidas mais inclinadas, indicando uma melhor eficiência de 

separação; 

A redução da pressão de entrada dos ciclones, que influi diretamente no consumo de energia 

elétrica do bombeamento de polpa e na elevação da vida útil das peças de desgaste; 

V' A redução no consumo de água da usina; 

v- A não elevação da carga circulante, de cerca de 300%, evitando assim tanto a sobrecarga do 

moinho quanto à redução de produção. 

DESENVOLVIMENTO 

Os ensaios foram realizados em duas etapas sucessivas: 

Na primeira, foi instalado um ciclone gMAX em uma bateria, de onde foram obtidas amostras de 

alimentação, comum a ambos os ciclones, e os overjlows e underjlows dos ciclones preexistentes e 

dogMAX; 

Na segunda, foi instalada uma bateria completa com ciclones gMAX, sendo tomadas amostras de 

alimentação, ove1jlow e tmde1jlow, tanto para a bateria de ciclones gMAX, quanto para a outra 

bateria com os ciclones preexistentes. 

Todas as amostragens utilizaram o mesmo procedimento, tendo sido tomadas amostras incrementais, em 

intervalos de lO minutos, até a totalização de uma hora (7 alíquotas por produto). As amostras foram então enviadas 

para análise no laboratório interno da RPM. 

Para a análise comparativa, foram levantados parâmetros relativos aos equipamentos e à operação, tais 

como: 

Parâmetros da operação: 

V' Pressão de entrada, em psi; 

v- Número de ciclones em operação; 

v- Concentração de sólidos na alimentação e nos produtos, ove1jlow e wzde1jlow, em%; 

v- Distribuição granulométrica por faixas de alimentação e dos produtos, em %. 
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Parâmetros dos ciclones: 

./ 

./ 

./ 

./ 

RESULTADOS 

Diâmetro da seção cilíndrica, em pol; 
' 2 Area de entrada (inlet), em pol ; 

Diâmetro do vortex finder, em pol, e; 

Diâmetro do apex, em pol. 

Os resultados dos ensaios relativos à 1• etapa de amostragens, com somente um ciclone gMAX instalado na 

bateria, em paralelo com os demais D20B preexistentes, encontram-se a seguir, nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 - Parâmetros dos ciclones, pressão e concentrações de sólidos na alimentação e nos overflows e 
underflows- 1• etapa. 

Parâmetro Ciclones D20B Ciclone gMAX 

Diâmetro do ciclone (pol) 20 20 

Área do lnlet (pol 2
) 21 21 

Diâmetro do vortex (pol) 7 Y2 71h 

Diâmetro do apex (pol) 51h 5 Y2 

Pressão de entrada (psi) 23 23 

Cw- AL (%) 54,2 54,2 

Cw-OF (%) 30,2 22,9 

Cw- UF (%) 75 ,2 74,8 

Tabela 2- Distribuições granulométricas na alimentação e nos ove1jlows e underflows- 1• etapa. 

Malha Alimentação OF -D20B OF-gMAX UF -D20B UF-gMAX 

Tyler J..lm % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. 
simples acum. simples acum. simples acum. simples acum. simples acum. 

8 2.360 5,2 5,2 - - - - 10,3 10,3 10,3 10,3 

14 1.180 3,8 9,0 - - - - 6,0 16,3 5,9 16,2 

28 600 6,7 15,7 - - - - 9,9 26,2 9,2 25,4 

48 300 14,8 30,5 - - - - 20,8 47,0 18,9 44,3 

65 210 14,3 44,8 0,1 0,1 - - 17,8 64,8 16,6 60,9 

100 150 10,4 55,2 3,5 3,6 0,2 0,2 11,1 75,9 10,6 71,5 

150 105 10,1 65,3 8,2 11,8 0,7 0,9 7,9 83,8 10,0 81,5 

200 75 4,5 69,8 7,8 19,6 1,4 2,3 3,1 86,9 4,2 85,7 

270 53 6,1 75,9 13,6 33,2 8,6 10,9 3,4 90,3 4,5 90,2 

400 38 2,1 78,0 5,1 38,3 5,8 16,7 0,9 91,2 1,1 91,3 

-400 -38 22,0 100,0 61,7 100,0 83,3 100,0 8,8 100,0 8,7 100,0 

Total 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

Os resultados dos ensaios relativos à 2• etapa de amostragens, com uma bateria totalmente instalada com 
ciclones gMAX e outra com ciclones modelo D20B preexistentes, encontram-se a seguir, nas Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 - Parâmetros dos ciclones, pressões e concentrações de sólidos na alimentação e nos oveiflows e 
unde1jlows- 2• etapa. 

Parâmetro Ciclones D20B Ciclone gMAX 

Diâmetro do ciclone (pol) 20 20 
/ 2 

Area do lnlet (pol ) 21 21 

Diâmetro do vortex (pol) 7lh 7lh 

Diâmetro do apex (pol) 5Y2 4 

Pressão de entrada (psi) 23 19 

Cw-AL(%) 57,4 62,9 

Cw- OF (%) 32,4 36,5 

Cw- UF (%) 76,6 76,6 

Tabela 4- Distribuições granulométricas na alimentação e nos ove1jlows e unde1jlows- 2• etapa. 

Malha AL-D20B AL-gMAX OF- D20B OF-gMAX UF -D20B UF-gMAX 

Tylcr )lm % rct. % rct. % ret. % ret. % rct. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. % ret. %ret. 
si mples acum. simples acum. simples acum. simples acum. simples acum. simples acum. 

8 2.360 10,3 10,3 4,8 4,8 - - - - 14,2 14,2 11,2 11,2 

14 1.180 6,6 16,9 4,7 9,5 - - - - 8,7 22,9 7,6 18,8 

28 600 7,7 24,6 7,1 16,6 - - - - 10,3 33,2 9,4 28,2 

48 300 15,5 40,1 16,6 33,2 1,7 1,7 - - 18,6 51,8 17,6 45,8 

65 210 11,9 52,0 12,8 46,0 5,2 6,9 0,4 0,4 13,0 64,8 13,9 59,7 

100 150 9,4 61,4 10,4 56,4 6,9 13,8 2,2 2,6 9,5 74,3 11,5 71,2 

150 105 9,2 70,6 10,0 66,4 11,0 24,8 6,7 9,3 8,3 82,6 10,1 81,3 

200 75 3,7 74,3 3,5 69,9 6,0 30,8 5,8 15,1 2,8 85,4 3,5 84,8 

325 45 4,2 78,5 3,9 73,8 9,7 40,5 12,9 28,0 2,7 88,1 3,3 88,1 

400 38 1,4 79,9 0,9 74,7 1,9 42,4 2,5 30,5 0,5 88,6 0,6 88,7 

-400 -38 20,1 100,0 25,3 100,0 57,6 100,0 69,5 100,0 11,4 100,0 11,3 100,0 

Total 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 -

DISCUSSÃO 

Os parâmetros operacionais, devidamente analisados em laboratório, possibilitaram o cálculo de balanço de 
massas e a elaboração de curvas de partição corrigidas, para a determinação dos parâmetros indicadores de 
qualidade da operação, tais como: 

" Partição, fração da vazão de alimentação de sólidos que se dirige ao undeiflow, em%; 
,/ Carga circulante, relação entre vazões de sólidos que se dirigem ao undeiflow e ao oveiflow, em %; 
" dsocor• diâmetro mediano de partição corrigido, ou seja, o diâmetro cuja partição é de 50%, em IJ.m; 
" P80, di âmetro pelo qual passam 80% das partículas do overflow, em IJ.m; 
,/ a, parâmetro relacionado à inclinação da curva de partição, adimensional. 

A equação 1, para a determinação do parâmetro a, encontra-se representada a seguir: 

(a·x.) J e , -
c=-------

; e(a·.r;i + ea -2 
(1) 
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Onde: 

ci : função classificação, ou a fração da classe i de tamanhos na alimentação do ciclone que se 
encaminha ao undertlow na classificação, em %; 

Xi : quociente da divisão do diâmetro da partícula pelo diâmetro mediano de partição corrigido, 
equivalente a d/dsocor• adimensional; 

di : tamanho característico de classe i de tamanhos de partículas, em J.!m; 
a. : parâmetro de cálculo associado à inclinação da curva de partição. 

Os resultados dos cálculos de balanço de massas e as curvas de partição corrigidas, encontram-se nas 
Tabelas 5 e 6 e nas Figuras 1 e 2, a seguir. 

Tabela 5 - Resultados de balanço de massas e parâmetros relevantes à operação- 1 • etapa. 

Parâmetro Ciclones D20B Ciclone gMAX 

Partição (%) 74,0 83,2 

Carga circulante (%) 285 495 

d50cor (J.!m) 89 50 

P80 (J.!m) 75 28 

a 3,2 4,0 
-- - ---

Tabela 6- Resultados de balanço de massas e parâmetros relevantes à operação- 2• etapa. 

Parâmetro Ciclones D20B Ciclones gMAX 

Partição (%) 75,5 80,3 

Carga circulante (%) 308 408 

dsocor (J.!m) 93 75 

Pso (J.!m) 120 62 

a 1,6 3,1 

Curvas de partição corrigidas - Etapa 1 

100,0 

90,0 -· · 
,.-... 

~ 80,0 ..._., 
ro 70,0 ·" · .... 

"' 'bú 60,0 . . E 
o 50,0 _,,_ 
u 
o 40,0 -1ro 
Ü" 

30,0 ·-....... 1-ro 
20,0 o.. 
10,0 

0,0 ' ; 

lO 100 1000 

Tamanho de partícula (rnicrôrnetros) 

Figura 1 - Curvas de partição corrigidas para ciclones D20B e gMAX - 1 • etapa. 
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Curvas de partição corrigidas - Etapa 2 

100.0 

90,0 
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~ 80.0 
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o 50,0 
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o 40,0 1ro 
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30.0 ..... ..... 
ro 

20,0 o.. 
10,0 

0,0 

lO 100 1000 

Tamanho de partícula (micrômetros) 

Figura 2 - Curvas de partição corrigidas para ciclones D20B e gMAX- 2• etapa. 

Conforme apresentados nas tabelas e figuras anteriores, praticamente todos os parâmetros analisados, 

principalmente da 2a etapa dos ensaios em escala industrial, indicam nitidamente o melhor desempenho dos ciclones 

gMAX. 

Os valores do parâmetro a indicaram, como comprovam as curvas de partição corrigidas, a maior eficiência 

de classificação. 

O menor valor do parâmetro P80 apresentado no ciclone gMAX possibilitou a operação com concentrações 

de sólidos significativamente maiores na alimentação, gerando economia de água nesta operação unitária. 

Assumindo-se que cada uma das 4 linhas opera com aproximadamente 530 tlh de alimentação nova, a economia de 

água, por linha, alcança valor superior a 300 m3/h. 

Analogamente, o parâmetro d5ocor (diâmetro mediano de partição) obtido nos ciclones gMAX apresentou 

sensível redução, com valor cerca de 40% menor que nos ciclones preexistentes, para a mesma condição de 

concentração de sólidos na alimentação. 

Com relação aos parâmetros de partição e, conseqüentemente, de carga circulante, observou-se um 

acréscimo, originado sobretudo pela capacidade de corte mais fino nos ciclones gMAX. Esta condição deverá ser 

acertada na etapa de ajuste fino, com a redução ainda maior da pressão da ciclonagem, via diminuição da rotação 

das bombas, e conseqüentemente da vazão de alimentação dos ciclones. Isto deverá levar a um aumento da 

granulometria no overflow do ciclone, porém sem maiores conseqüências, uma vez que o P80 obtido ainda está bem 

abaixo do P80 desejado. 

Quanto ao consumo de energia, devido ao fato da menor pressão de alimentação, constatou-se que houve 

redução com a operação dos ciclones gMAX. 
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CONCLUSÕES 

Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que: 

./ Foram obtidas curvas de partição mais inclinadas na operação dos ciclones gMAX, indicando uma 

melhor eficiência de separação; 

./ Houve redução de cerca de 20% na pressão de entrada dos ciclones, o que ocasionou menor 

consumo de energia elétrica de bombeamento de polpa e elevação da vida útil das peças de 

desgaste; 

./ Houve significativa redução no consumo de água da usina, devido à elevação da concentração de 

sólidos na alimentação dos ciclones gMAX; 

./ A carga circulante apresentou ligeira elevação, indicando maior recuperação para Hnderjlow. o que 
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deverá ser corrigido através do ajuste da vazão da bomba e conseqüente pressão nos ciclones. Isto 

deverá aumentar o P80 do overflow, o qual ainda encontra-se menor do que o desejado, sem causar, 

portanto problemas no circuito subseqüente de flotação. 
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