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A Mini Planta Piloto de Flotação (MPP) opera com cerca de 300 a 500kg de amostra, a uma taxa de alimentação da ordem 
de 6 a IOkg/h, enquanto em plantas pilotos convencionais são necessários de 20.000 a IOO.OOOkg, a uma taxa de 
alimentação variando de I 00 a l .OOOkg/h. Essa quantidade excessiva de amostra toma necessária, muitas vezes, a abertura 
de galerias, o que é dispendioso cm uma fase do projeto em que as incertezas são muito grandes quanto à sua viabilidade 
econômica. No caso da MPP, é possível trabalhar com amostras de furo de sondagem, as mesmas coletadas para avaliação 
do depósito, sem gasto adicional de amostragem. Adicionalmente, por poder-se trabalhar com amostras de furo de 
sondagem, torna-se possível a avaliação de amostras de diferentes tipos litológicos, de diferentes localizações e mesmo 
composições de diferentes anos de vida do projeto. Dessa forma, a avaliação do processo/projeto se toma mais robusto. 
Santos et a/. (2003) validaram a M PP como instrumento capaz de reproduzir dados do estágio "rougher" e havia 
necessidade de que a MPP fosse validada para os demais estágios. O objetivo deste trabalho foi o de comparar os 
desempenhos da MPP em comparação com as plantas industriais da Caraíba Mineração e Mineração Serra do Sossego. Em 
ambas as plantas, amostraram-se os circuitos de moagem e flotaçào para a realização do balanço de massa e metalúrgico. 
Coletaram-se amostras da alimentação da moagem para ser enviada para o Centro de Desenvolvimento Mineral da CVRD, 
Santa Luzia , onde foram realizados os ensaios na MPP. Os resultados dos balanços de massa foram, então, comparados, 
permitindo a avaliação dos desempenhos c conclusão quanto à viabilidade de se utilizar a MPP em substituição às plantas
piloto convencionais, objctivo principal deste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação; Mini Planta-Piloto de Flotação; Sulfeto de Cobre; Scale-up. 

ABSTRACT 

The Mini Flotation Pilot Plant (MPP) runs with samplcs of around 300 to 500 kg ata feed rate ranging from 6 to I O kg/h. 
However for convcntional pilo! plant it is necessary 20.000 to I OO.OOOkg of sample at a feed rate of 100 to l.OOOkg/h. 
Meanwhile for thc MPP it's possiblc to make use of samples obtained from exploration drilling campaigns , for the 
conventional pilot plant, it is oftcn nccessary to dcvelop an underground adit cxclusively for obtaining the bulk ore samples . 
Considering the projccl stagc and lhe economic feasibility uncertainness, this latter procedure is expensive. Additionally, 
the use of drill core samplcs makcs possihlc to evaluate cliffercnt typcs of samples , different sample position and even to 
evaluate composed samples from differcnt project lifctime. So that, the process cvaluation becomes more consistent. Santos 
et ai. (2003) h ave validated lhe M PP as being a de v ice able to reproduce industrial data. Nevertheless, this validation was 
done just on the rougher stage. The prescnt work consists of a comparison anel correlation of the results of all stages from a 
flotation MPP and industrial plants: Caraíba Mineração and Mineração Serra do Sossego, lhe first CVRD's copper mill. ln 
order to make this comparison. both plants wcre complctely samplcd (grinding and flotation circuits) and the feed ore was 
testecl on bcnch scale and on a MPP. The metallurgical and mass balances of caéh test wcre used for the comparison, in 
order to evaluate the MPP's pcrfonnance and conclude if it is possible to use it instead of conventional pilot plant 

KEY-WORDS: Flotation, Flotation Mini Pilot Plant, Copper Sultide, Scale-up. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1999, o Centro de Desenvolvimento Mineral (COM) da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) adquiriu um 
equipamento de flotação contínuo denominado Mini Planta Piloto (MPP), fabricado pela "Canadian Process 
Technologies" (CPT). Esse equipamento foi comprado com o intuito de substituir as plantas-piloto de flotação 
convencionais. São várias as vantagens da MPP frente às plantas convencionais: menor massa necessária, baixa taxa de 
alimentação e baixo custo operacional. 

A Mini Planta Piloto (MPP) de flotação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) possui doze células de flotação, cada 
uma com 1.700mL de capacidade. As células foram modeladas a partir das células de flotação de laboratório Denver, 
apresentando sistema de controle do nível da polpa. Os impelidores e estatores apresentam o mesmo ao-anjo que as 
máquinas de flotação Denver D 12. As células podem ser arranjadas cm configurações de circuito diversas, incluindo o 
tradicional circuito "rougher", "cleaner" e "scavenger". Os concentrados ou rejeitos são conduzidos por bombas 
peristálticas e as mangueiras podem ser posicionadas de acordo com as exigências do circuito. A planta apresenta 
medidores digitais de fluxo de ar, medidores de pH e Eh, palhetas e impelidores com velocidade controlada. Na 
Figura I, é mostrada uma fotografia da mini planta pi loto da CVRD. 

Figura 1: Mini Planta Piloto 

Tão logo a MPP foi adquirida, foi realizado um trabalho por Santos et a/. (2003) para sua validação como instnm1ento 
para reproduzir dados industriais. Esse trabalho foi feito apenas para o estágio "rougher" e havia necessidade de que a 
MPP fosse validada para os demais estágios. O objetivo deste lrabalho foi o de comparar os desempenhos da MPP frente 
a diferentes plantas industriais: Caraíba Mineração e Mineração Serra do Sossego. Em ambas as plantas, amostraram-se 
os circuitos de moagem e Ootação para a realização do balanço de massa e metalúrgico. Coletaram-se amostras da 
alimentação da moagem para ser enviada para o COM, onde foram realizados os ensaios na MPP. Os resultados dos 
balanços de massa foram, então, comparados, permitindo a avaliação dos desempenhos e conclusão quanto à viabilidade 
de se utilizar a MPP em substituição às plantas-piloto convencionais, objetivo principal deste trabalho. 

2 CARAÍBA MINERAÇÃO 

A Caraíba Mineração tem, como atividade, a extração e o beneficiamento de minério de cobre. Está situada na bacia do 
Rio São Francisco, no Vale do Curaçá, em plena caatinga, distante aproximadamente 5 16km de Salvador e 120km de 
Juazeiro-BA. O minério é composto por 1,3% de calcopirita (CufeS2) e 3,4% de bomita (Cu5feS4}. A ganga é formada 
essencialmente por piroxênio (43%), biotita (12%}, anfibólio (13%) e quartzo (8%). O teor médio de cobre do depósito é 
de 2,82% (Reis, 2003}. 

Após a extração, o minério é britado e moído em um moinho de bolas de 16" por 25", em circuito fechado com ciclones 
e uma célula de tlotação "flash". Na moagem, utiliza-se uma porcentagem de sólidos variando de 62 a 63%. O 
"overflow" do ciclone alimenta o circuito "rougher" de flotação, a uma taxa nominal de 200t/h de minério moído 70% 
abaixo de I OOJ.Lm. O circuito de flotação é constituído por células de flotação Wenco, sendo o estágio "rougher" 
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composto por 3 linhas em paralelo, cada uma com 8 células de 14,2m3
, totalizando 340m3

. Já o circuito de limpeza é 
composto por duas linhas cm paralelo, tendo, em cada linha, 3 células de 8,5 m3 (total de 51m3

) para o estágio 
"cleaner I", uma célula de 8,5m3 (total de 17m3

) para o "cleaner 2" e 5 células de 8,5 m3 (total de 85m3
) para o 

"scavenger do cleaner". 

É importante ressaltar que a planta industrial da Caraíba Mineração, quando construída, foi dimensionada para tratar o 
minério de superficie, com teores da ordem de I% de cobre. Hoje a planta foi adaptada para lralar o minério subterrâneo 
com teor da ordem de 3% de cobre, de modo que o tamanho das células de flotação são superiores aos necessários e 
alguns fluxos de recirculação precisaram ser adotados para redução da perda de cobre no rejeito. 

2.1 Amostragem 

Em alguns fluxos da planta, ex1sham amestradores automáticos lineares que cortam o fluxo perpendicularmente, 
produzidos pela COC Equipamentos Industriais Ltda. Em outros, a amostragem foi realizada com amestradores de 
caneco (funil com a abertura maior fechada), produzidos pelo pessoal técnico da Caraíba Mineração. Nesses fluxos, o 
amostrador foi passado perpendicularmente, cortando-o completamente. Já nos pontos de "by-pass" dos bancos de 
flotação, a única possibilidade de amostragem era pela introdução de um mangote na zona de passagem do fluxo de uma 
célula para outra. Pela incerteza da posição de colocação do mangote, a confiabilidade dessa amostra é muito menor que 
das outras. Logo após a amostragem, foi colctada uma tonelada da amostra que alimenta a planta industrial para ser 
enviada ao CDM para a realização dos ensaios comparativos. Essa coleta foi feita por incrementos, cortando totalmente 
o fluxo da correia transportadora que alimenta o moinho industrial. 

Na Figura 2 são mostrados o fluxograma do processo e os pontos de amostragem. Ressalta-se que a "flash flotation cell" 
foi desativada durante a amostragem, servindo apenas como caixa de passagem, uma vez que na MPP não é possível 
simular esse tipo de célula. 
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Figura 2 - Pontos de amostragem na planta industrial da Caraíba Mineração 

As tortas úmidas recebidas no COM foram secadas e pesadas para determinação da massa seca coletada. Foram, então, 
homogeneizadas para o quarteamento de duas a liquotas: uma para a análise químjca (Cu, Fe, F, S) por 
espectrofotometria de plasma (marca Espectro, modelo SpectroOame Ml20) e determinação da densidade real. Os 
resultados seriam comparados com os resultados obtidos no teste na MPP. 

2.2 Dimensionamento 

Para o cálculo do número de células para a mini planta, analisaram-se 3 cenários (Loyola, 2006): 
l 0 cenário: calculou-se a razão de células para cada um dos estágios da planta industrial. Esta é defmida como o volume 
efetivo (volume total descontadas as partes internas (0,95Ytotal) e o ar) dividido pelo volume efetivo do estágio "cleaner 
I", uma vez o tempo de residência no "cleaner 2'' era excessivo. 
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2° cenário: com base nos tempos de residência (dados pelo volume total do estágio dividido pela vazão) dos ensaios em 
circuito fechado (ensaios LCT- "Locked Cycle Test'') informados pela Mineração Caraíba e no fato de que, segundo 
Wood (2003), o fator de "scale up" usualmente utilizado para minério de cobre é 2, determinou-se a vazão de 
alimentação da mini planta, de modo que o número total de células calculado pela vazão e o tempo de residência (T.R.) 
fosse igual ou inferior a 12 (número de células disponíveis na MPP). Assim, foi determinado o número de células para 
cada estágio. 
3° cenário: determinou-se o tempo de residência que se teria caso se utilizasse a mesma proporção de células da planta 
industrial e a mesma vazão estipulada pelo critério 2. 

Na Tabela I, são apresentados os tempos de residência e razão de células para os 3 cenários. 

Tabela l-Possibilidades de arranjo para MPP- Caraíba Mineração. 

!Volume Yo Volume Volume 
Planta Industrial MPP Calculado 

Estágio 
~otal (m3

) ~e ar Efetivo (m3
) 

T.R. 
N~ Células T.R. 

N~ Células 
NQ 

(min) (min) T.R. (min) C .1 I eu as 
Vazão 200 tlh 8,85 t/h 8,85 tlh 

"Rougher" 340 15% 274,6 25,8 7.1 16 7,1 16 7,1 

'Cieaner I" 51 20% 38,8 5,7 1,0 4 0,5 7,5 1,0 

'Cieaner 2" 17 ~0% 12,9 12,5 0,3 2 0,01 41 0,3 

'Se. 
~5 10% 72,7 12 ,8 1,9 4 0,4 I X 1,9 

Cleaner" 

Por essa tabela, observa-se que, nos 3 cenários, o número de células "rougher" é o mesmo, uma vez que a vazão de 
alimentação da MPP foi ajustada para se obter o mesmo número de células que a planta industrial. Para o estágio 
"cleaner I" da MPP, adotou-se apenas uma célula, que trabalharia inicialmente com o nível da polpa mais baixo, 
reduzindo o volume efetivo da célula e conseqüentemente o tempo de residência. Caso os resultados não fossem 
satisfatórios, aumentar-se-ia o nível da polpa para dar mais tempo para que o material pudesse ser recuperado. O mesmo 
procedimento foi adotado para o estágio "cleaner 2". Já no "scavenger do cleaner" tinham-se duas opções: trabalhar com 
uma célula, atendendo o cenário 2, ou trabalhar com 2 células, atendendo o cenário I, porém superdimensionando o 
tempo de residência. Decidiu-se por iniciar a operação com 2 células e assim que a planta entrasse em regime, reduzir o 
número de células de acordo com a "performance" da operação. 

Vale ressaltar que essa metodologia para determinação do número de células só foi empregada por se terem cenários tão 
diferentes uns dos outros. Em geral, para um novo projeto, a determinação do número de células é feita multiplicando o 
tempo de flotação de bancada por 2 e determinando o número de células. 

2.3 Resultados da MPP versus PI (Planta Industrial) 

Na Tabela II, são comparados os resultados do balanço de massa da planta industrial e da MPP. 

Observa-se que houve diferenças ente as recuperações de massa c cobre nos fluxos individuais do circuito "cleaner" e 
que a recuperação global do estágio de limpeza não foi comparável ao da planta industrial. Entretanto, o desempenho de 
um estágio compensou o do outro , permitindo que o resultado do concentrado "cleancr 2" da MPP fosse igual ao da 
planta industrial, o mesmo ocorrendo com a recuperação global das duas plantas. 

Observa-se, ainda, que o desempenho do estágio "rougher" da MPP foi melhor que o da PI, por apresentar uma 
recuperação do cobre ligeiramente maior. Quanto ao fator de enriquecimento (teor do concentrado dividido pelo teor da 
alimentação no estágio), os valores foram iguais para as duas plantas. 

O estágio "cleaner I" da MPP teve uma alimentação com teor de cobre bem mais elevado (20,4% na MPP e 12,7% na 
Pl), em decorrência principalmente do maior teor desse metal no concentrado "rougher". Este fluxo contribui com cerca 
de 57% da massa que alimenta o estágio "cleaner I". Para manter a recuperação de massa do concentrado "cleaner I" na 
MPP próxima à da planta industrial, reduziram-se o nível da polpa e a taxa de aeração, o que gerou uma drenagem 

l 
1 
l 
i 
I 

l 
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excessiva na espuma, produzindo um concentrado com% de sólidos elevada. Observa-se que as recuperações de massa 
das duas plantas foram muito próximas, mas a recuperação de cobre bem mais baixa na MPP. 

Tabela II- Comparação entre os resultados da planta industrial e a MPP - Caraíba Mineração. 

Planta Industrial (PI) MPP 

Fluxo Teor de 
Falor de Recuperação Global Teor de Fator de Recuperação Global 

Cu(%) Enriqueci men 
Massa Cobre Cu(%) 

Enriqueciment 
Massa Cobre to o 

Alim, Flotação 3,03 - 100 100 2,99 - 100 100 

Alim, Rg, Total 4,19 - 140,2 194,1 5,96 - 142,7 285 

Rej ,Rougher 0,54 - 94,0 16,8 0,54 - 94,1 17 

Cone, Rg, Total 11,65 2.8 46,2 177,7 16,56 2,8 48,6 269,5 

Alim, C! , Total 12 ,73 - 57 ,6 241,9 20,42 - 79,1 541 

Conc,CI, I 33,93 2,7 9,6 108 34, 15 1,7 13,3 151 ,7 

Rej .CI, I 9,30 - 51 ,6 158,3 18,6 1 - 73 ,3 456,6 

Cone, Se, Cl, 17,14 I ,8 li ,4 64,2 26,56 1,4 30,5 271 ,6 

Rej , Se, Cl , 7,09 - 40,2 94, 1 12,93 - 42,7 185,0 

Rej ,CI, 2 20,34 - 3,6 24,4 27, 12 - 7,4 67,3 

Cone, Final (CI, 2) 42,14 1,2 6,0 83,6 43 ,05 1,3 5,9 84,4 

Circuito de 
3,3 10,4 34.6 2,1 7,4 15 ,6 

Lim_Q_eza 
- -

Global 42,1 13 ,89 6,0 83,6 43,05 14,4 5.9 84,4 

Essa baixa recuperação de cobre no "e leaner I" ret1etiu diretamente no estágio "scavenger do cleaner", pois foi enviado 
um conteúdo de cobre muito maior do que o que era previsto. Assim sendo, as recuperações tanto de massa quanto de 
cobre nesse estágio da MPP foram bem maiores do que as da planta industrial, de modo a não haver uma sobrecarga na 
alimentação do estágio "rougher". 

Já o estágio "cleaner 2" da MPP foi ajustado para que a recuperação de massa (6,02% na PI e 5,86% na MPP) e o teor de 
cobre ( 42,14% na PI e 43,05% na MPP) do concentrado fossem equiparados ao da planta industrial. Como a taxa de 
alimentação (massa total e cobre) no "cleaner 2" da MPP (concentrado "cleaner I") era quase 50% mais alta do que na 
PI, a recuperação do estágio foi mais baixa do que a da planta industrial, enviando uma massa de rejeito bem mais 
elevada para o estágio "cleaner I". 

Observou-se que, em termos dos elementos principais (Tabela III), não houve uma diferença significativa entre os 
concentrados, mostrando que a MPP é capaz de produzir concentrados com a mesma qualidade da planta industrial. 

Tabela III -Análise química dos concentrados da MPP e PI - Caraíba Mineração. 

Elementos Cu F s Fe 

PI 42,14 194 15,43 21,07 

MPP 43.05 226 14,94 22,24 

3 SOSSEGO 

A mina de Sossego está situada no município de Canaã dos Carajás, no Pará, a 835km de Belém. Possui uma reserva 
provada de aproximadamente 245 milhões de toneladas de minério sulfetado de cobre, que será lavrada durante 17 anos, 
contados a partir do seu "slarl up" em 2003. A Usina do Sossego tem capacidade para produzir cerca de 500 mil 
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toneladas de concentrado de cobre por ano. Trata-se de uma planta de tlotação convencional, que opera de acordo com 
um processo consolidado na indústria do cobre. 

Após ser reduzido na estação de britagem primária, o minério segue por uma correia transportadora de 4 quilômetros de 
extensão até a usina , onde passa pelos processos de moagem e concentração. A moagem é cfetuada por um moinho 
semi-autógeno, SAG, (" semiautogeneous grinding") de 38 pés, seguido por dois moinhos de bolas em paralelo, que 
operam em circuito fechado com ciclones. O produto da moagem de bolas, após classificação, alimenta o circuito de 
tlotação com um P80 de 21 O mm. O estágio de flotação "rougher" é composto por duas linhas em paralelo, contendo, 
cada uma, 7 células de 160m3 cada. O concentrado "rougher" é enviado para uma etapa de remoagem, feita em dois 
moinhos verticais ("vertmill"), com cargas de bolas de aço e em circuito fechado com ciclones. Após a rcmoagem, o 
material com P80 de 44mm é bombeado para o estágio de !lotação "cleaner", realizado cm 6 colunas de 4,27m de 
diâmetro e I Om de altura. O rejeito "cleancr I" alimenta uma linha de 6 células de 160m3 cada, "scavcnger do cleaner". 
O concentrado desse estágio e o concentrado "rougher" são enviados conjuntamente para a etapa de classificação, que 
antecede a remoagem. O rejeito "scavenger do cleaner", juntamente com o rejeito "rougher", é enviado para a barragem 
de rejeito. O concentrado das colunas constitui o concentrado final, que é enviado para as etapas de espessamento e 
filtragem, tendo a torta uma umidade média de 8,5% a 9,0%. Esta é estocada em uma pilha cônica, em galpão fechado, 
para posterior envio, por caminhão, até o terminal ferroviário. 

3.1 Amostragem 

Diferentemente da planta da Caraíba Mineração, a planta industrial do Sossego conta com amost;·adores ("Courier" 
30XP) instalados nos fluxos amostrados, conforme mostrado no fluxograma apresentado na Figura 3. A amostragem foi 
feita, de forrna sistematizada, por esses equipamentos, coletando amostras a cada 15 minutos, durante uma hora. 

A amostra de uma tonelada da alimentação, que seria utilizada nos ensaios na MPP no COM , foi coletada na correia de 
alimentação do moinho SAG, logo após a amostragem do circuito de flotação e enviada, em tambores, para o CDM. 

rr 
Figura 3 - Pontos de amostragem na planta industrial do Sossego, 

3.2 Dimensionamento 

Durante os trabalhos de desenvolvimento do Projeto Sossego cm 2000 e 200 I, foram realizados vários ensaios LCT e 
operações da MPP, para levantamento de dados para o dimensionamento da planta industrial. Andrade et a/. (2000) 
detenninaram o tempo de residência para o estágio "rougher" e, a partir dos ensaios de variabilidade, a recuperação 
média nesse estágio, que seria de 95%. Nesse momento, a proposta era de utilização de células mecânicas na planta 
industrial. Para a confirmação desses dados em escala contínua, foram realizados ensaios na MPP (Andrade & Santos, 
200 l ), considerando-se o tempo de residência nesse estágio igual ao tempo de residência utilizado em bancada 
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multiplicado pelo fator de "scale up" 2. Isso levou a um número de células igual a 5 e vazão de I Okg/h. Para os estágios 
de limpeza, como já se sabia que na planta industrial seriam utilizadas colunas de flotação em apenas um estágio, e que 
o dimensionamento de uma coluna não seria feito com base no tempo de bancada, conforme já discutido anteriormente, 
não se preocupou em adequar o tempo de residência da MPP ao de bancada. Assim como nos ensaios LCT, adotaram-se 
dois estágios de limpeza. Para o estágio "cleaner I", utilizaram-se duas células e para o "cleaner 2", apenas uma célula. 
Para o estágio "scavenger do cleaner", foram adotadas 3 células, com o intuito de se evitar o fenômeno de curto-circuito, 
muito comum nesse estágio. A definição do número de células foi feita com base na experiência dos profissionais 
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto Sossego. 

3.3 Resultados da MPP versus PI 

Na Tabela IV, são comparados os resultados do balanço de massa da planta industrial e da MPP. 

Tabela IV- Comparação entre os resultados da planta industrial e a MPP - Sossego. 

Planta Industrial (PI) MPP 

Fluxo Teor de Futor de Recuperação(%) Teor de Fator de Recuperação(%) 
Cu(%) Enriquecimento Massa Cobre Cu(%) Enriquecimento Massa Cobre 

Alim, 1,72 - 100,00 100,00 1,79 - 100,00 100,00 

Cone, Rg 23,80 13,80 6,90 94,90 22,35 12,50 7,70 96,90 

Rej, Rg 0,09 - 93,10 5,00 0,06 - 92,30 3,10 

Prod, Remoagem - - - - 22,35 - 7,70 96,90 

Alim, Cl, 21,44 9,70 121,20 21,21 - 9,30 III, IO 

Cone, Cl, I 30,56 1,40 5,30 94,60 29,53 1,40 6,50 107,00 

Rej, Cl , I 10,42 - 4,40 26,70 2,52 - 2,90 4,10 

Cone, Cl, 2 - - - - 30,60 1,10 5,60 96,00 

Rej , Cl , 2 - - - - 22,59 - 0,90 11 ,00 

Cone, Se, Cl, 15,78 I ,50 2,90 26,30 7,69 3,10 0,70 3,20 

Rej , Se, Cl, 0,45 - I ,50 0,40 0,72 - 2,10 0,90 

Circuito de 
1,40 54,70 78,00 1,40 59,90 86,40 

Limpeza 
-

Global 30,60 17,79 5,30 94,60 30,60 17,09 5,60 96,00 

Verifica-se que os teores variaram um pouco, mas não significativamente. Os estágios "rougher", tanto na planta 
industrial quanto na M PP , apresentaram desempenhos muito semelhantes, sendo que as vazões e teores de cobre na MPP 
foram ligeiramente superiores. Porém, os fatores de enriquecimento da MPP mostrados foram inferiores ao da PI, mas 
ainda acima do critério de projeto para dimensionamento da planta industrial , estabelecido em 8,0 pela CVRD (Andrade, 
2001 ). Mais uma vez, comprova-se que a MPP é uma ferramenta que reproduz o estágio "rougher", permitindo que 
dados de processo para a engenharia de novos projetos sejam determinados a partir dela. 

As alimentações do estágio "cleaner I" foram muito semelhantes, apesar do concentrado "scavenger do cleaner" da PI 
ter apresentado um teor de Cu ( 15,8%) mais elevado do que o mesmo fluxo na MPP (7,7%). O efeito dessa variação na 
alimentação do "cleaner I" foi pequeno, pois os fluxos do "scavenger do cleaner" contribuem com 29% e 8% da massa, 
respectivamente, não afetando o resultado global. Observa-se que, nas 2 situações, têm-se fatores de enriquecimento 
iguais para esse estágio. Entretanto, a MPP apresentou um desempenho superior, devido à maior recuperação de massa, 
uma vez que nessa situação não se tinha compromisso com o teor do concentrado por ainda existir um segundo estágio 
de limpeza. Mas quando se comparam os resultados do circuito de limpeza, tem-se que o desempenho na MPP I foi 
muito semelhante e mais eficiente do que na planta industrial em termos de recuperação de massa e de cobre. 

Já o estágio "scavenger do cleaner" apresentou um desempenho diferente. Como, na PI, opera-se com colunas no estágio 
"cleaner I" e, na MPP, operou-se com células convencionais, há diferenças nos fluxos de alimentação desse estágio. 
Além disso, na MPP, operou-se com 2 estágios de limpeza. Na planta industrial, a vazão de alimentação desse estágio, 
em relação à taxa de alimentação da planta, fo . de 4,4%, enquanto que na MPP foi de 2,9%. Os teores de cobre foram, 
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respectivamente, 10,42% e 2,52%. Observa-se que, na MPP, na qual se tinham 2 estágios de limpeza, o teor da 
alimentação desse estágio foi bem mais baixo, em decorrência da não necessidade de se produzir um concentrado com 
teor acima de 30% no "cleaner I" e, portanto, recuperou-se mais cobre. Tem-se ainda 4ue o fator de enriquec imento foi 
bem maior, porém com uma recuperação de massa do estágio bem menor. 
Infelizmente, não foi possível analisar o concentrado quanto aos demais elementos, nem se fazer uma análise 
mineralógica do mesmo. Mas, como já observado para os ensaios feitos para a Caraíba Mineração, por Andrade & 
Santos (2001), Santos et a/. (2003) e por Loyola & Gonçalves (2005) , a MPP é capaz de produzir concentrado com teor 
semelhante ao da Pl. 

4 CONCLUSÕES 

Alguns fatores foram levantados acerca da operacionalidade da MPP: 

Amostragem dos fluxos internos: devido às vazões muito baixas dos fluxos internos, estes não devem ser amostrados 
com regularidade para não desestabilizar a operação. 
Volume das células da MPP: a MPP tem apenas 12 células de mesmo volume. Sendo a taxa de alimentação da planta 
muito pequena, torna-se difícil determinar o número de células por estágio para que se tenha o tempo de residência 
adequado. 
Ajuste do estágio "cleaner 2 ": como, em geral, o tempo de res idência nesse estág io é superdimensionado pela baixa 
vazão de alimentação, para se obter um concentrado na MPP com teor igual ao da planta industrial , o nível da polpa na 
célula de flotação e a taxa de aeração devem ser reduzidos. Essas ações causam a formação de uma espuma densa que 
prejudica o escoamento adequado da espuma para a calha de coleta. 
Circuito de flotação fechado: para circuitos que apresentam a reci rculação de algum tluxo proveniente do circuito de 
limpeza no circuito "rougher", torna-se delicado o ajuste da operação da MPP. Qualquer ajuste feito no estágio de 
limpeza reflete diretamente no estágio "rougher" e vice-versa. 
Percentagem de sólidos na polpa: as elevadas porcentagens de sólidos na polpa, provocadas pela redução dos níveis de 
polpa nas células e taxa de aeração, são inadequadas para o bom funcionamento da MPP. Polpas mais diluídas tàci litam 
a separação ganga/minério de interesse e contribuem para um melhor escoamento para as calhas. 
Tempo de operação: para circuitos complexos, como foi o caso da Caraíba Mineração, o tempo de operação deve ser 
superior a uma semana para que seja possível um ajuste adequado do circuito. 

Mesmo em face de todos os aspectos levantados ac ima, pode-se concluir, com os resultados alcançados nas duas 
amostragens, que a MPP é um equipamento que reproduz com confiança dados do estágio " rougher" , podendo os 
resultados ser utilizados como critérios de projeto nos estudos de engenharia. A MPP pode, também, ser utilizada como 
ferramenta para a produção de concentrado, uma vez que a qualidade química é muito semelhante ao obtido em escala 
industrial. Esse concentrado pode servir tanto para estudos complementares, quando a rota de processo não pára na 
produção de concentrado, quanto para a busca por futuros compradores. 
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