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RESUMO 

A Votorantim Metais Unidade de Morro Agudo, cxplota c beneficia minério sulfctado contendo zinco c chumbo, cujos 
minerais-minérios são csfalcrita c galcna, respectivamente, e cujo co-produto é calcário dolomítico. O presente trabalho 
vem mostrar um estudo realizado pelo laboratório de processo de Morro Agudo sobre circuitos alternativos de flotação 
de galcna e csfalcrita, com o objctivo de aumentar as recuperações das mesmas c reduzir os teores de metais no pó 
calcário agrícola aos níveis exigidos na norma IN SDA (MAPA) 027 09/06/2006. O processo de flotação de Morro 
Agudo ocorre cm dois circuitos "fechados" de flotação. Primeiro flota-se a galena e depois a esfalcrita, onde o rejeito 
final é o pó calcário destinado principalmente para o uso como corretivo de solo na agricultura. Os dois circuitos de 
flotação são completamente independentes, sendo que o circuito de galena possui três etapas: scavenger (células 
convencionais), rougher c cleaner (coluna de flotação) , c o circuito de flotação de csfalcrita. Este possui quatro etapas: 
scavenger c recleaner (células convencionais), rougher c cfeaner (coluna de flotação). 

Com as modificações propostas, os novos circuitos de flotação de galcna c csfalerita de Morro Agudo serão "abertos", 
com a implantação de etapas scavenger cleaner nos doi s circuitos de flotação, além da implantação de recleaner no 
circuito de chumbo c célula de flotaçào rápida no undoflow da ciclonagcm. Com isso consegue-se adequar os teores de 
metais no pó calcário c elevar as recuperações de galcna c csfalcrita em Morro Agudo. 

Palavras chaves: Flotaçào, Recuperação, Flotação rápida, Esfalcrita, Galcna 

ABSTRACT 

Yotorantim Metais at Morro Agudo mine cxploits and processes lcad-zinc sulfidc ore. The main uscful minerais are 
sphalcritc and galcna. Dolomitic limcstonc fines are gcncratcd as byproduct. This work was carried out at Morro Agudo 
process lab in ordcr to sclect altcrnativc flotation circuits, aiming at incrcasing the metallurgical recoveries, as well as 
lowcring of metal contcnts in limcstone fines. The heavy metal contents in such a product should meet govemmental 
regulations for its use in agriculture (standard lN SOA -MAPA - 027 09/06/2006) . There are two completely 
independent closed flotation circuits at Morro Agudo: thc first one floats galena and the second one floats sphalerite. 
The final flotation tailings are limestone fines, primarily used as soil conditioner and fertilizer in agriculture. Galena 
flotation circuit has rougher, clcancr steps (column flotation) and scavengcr steps (mechanical cells). Sphalerite 
flotation circuit has rougher, cleaner steps (column flotation), recleaner and scavenger (meehanical cclls) steps. 

The proposed new flotation circuits would be "opencd", with the inclusion o("scavenger cleaner" steps in the two 
floatation circuits, besides the inclusion of recleaner stage in the lead flotation circuit and a flash flotation cell treating 
the cyclone underflow, in grinding circuit. These improvements will adjust metal contents in limestone fines and 
increase galena and sphalerite recoverics in the new plant configuration. 

Key words: Flotation, Recovery, Flash flotation, Sphaleritc, Galena 
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L INTRODUÇÃO 

Os depósitos minerais cconomicamçntc ativos contendo z inco, . no Brasil , são o dcpúsito oxidado de zinco cm Vaza nte 
(MG) c o depósito sulfctado de chumbo c z inco cm Paracatu (MG), ambos pertencentes ú Votorantim Metais Z inco 
S.A., ligada à ho!ding Votorantim . 

O depósito de chumbo c z inco de Paracatu MG , mina de Morro Agudo, produz anualment e 16.000 t de chumbo contido, 
3R.OOO t de z inco contido c 873.000 t de pó calcário. O mineral de chumbo é a ga lcna. l'bS (com X6,6 '%de l'b) c o 
mineral de z inco é a csfalcrita (ou blcnda), ZnS (com 67 ,0 o;;, de Zn). Os teores méd ios de Pb c Zn no ROM (nm o( 
mine) são, respectivamente. 2,0 % c 4,4 %. Os produtos finais são concentrados de chumbo com 6],0 'X. de Pb. 
concentrado de zinco com 45,0 'Yo de Zn c o pó calcúrio. O concentrado de chumbo é exportado, o concentrad o de z inco 
é utilizado no smelrer locali zado cm Três Marias MG, também pertencente à Votorantim Metai s Zinco S.A. c o pó 
calcário é vendido para uso industrial c para correti vo agrícola . 

A venda total de pó calcário é da ordem de 300.000 t c os teores médios de chumbo c cúdmio são 2 .100 ppm c 40 ppm 
respectivamente. A norma cri ada pelo Ministério da Agricultura, cm vigor a partir de 09/06/2007, estabelece os valores 
de I 000 ppm c 20 ppm, respecti vamente, como limite máximo permitido destes meta is. 

Os estudos de processo realizados em escala piloto c a simul açã o feita no sofhmre Usimpac mostram que a abertura do 
circuito de !lotação da usina de Morro Agudo c a implantação da flotação rápida no undeJjloH' da c iclonagc m primária 
garantirão os teores desses metais dentro da faixa estipulada c contribuirão para o incremento das recuperações de 
chumbo c zinco. 

2. MA TÉRIAIS e MÉTODOS 

Os testes, para estudo do novo circuito de flotação de Morro Agudo, foram realizados na planta piloto da Votorantim 
Metais, localizada cm Vazante- MG, sendo os principais equipamentos utilizados citados abaixo: 

• Células de flotação de I O, 30 c 70 L, simulando células fl otação rápida e cleaner de chumbo, cleaner de zinco 
c rougher-scavenger de chumbo c de zinco, respecti va mente; 

• Bombas dosadoras Arborcdo; 

• Moinho de bolas para moagem c rcmoagcm; 

• Bombas verticais; 
• Classificador helicoidal (espiral); 
• Hidrociclone de I"; 

• Britador de mandíbulas; 

• Peneiras; 
• Condicionadores; 

• peagômctro; 
• Baldes para amostragem; 

• Estufa; 
• Pulverizador; 

• Quartcador de polpa. 

As amostras de polpa, após processadas, foram enviadas ao laboratóri o de análises químicas de Morro Agudo para 
serem analisadas por via úmida (concentrados) c por absorção atômica. 

Após definição, pela equipe de Morro Agudo juntamente com consultores, dos melhore s c ircuitos de f1otação visando à 
redução dos teore s de chumbo c cádmio no pó calcário c aumento de recuperações de chumbo c zinco, foram reali zados 
5 testes em planta piloto. 

Para rea lização dos testes foram enviados à planta piloto 20 t de minéri o britado I 00 'X, menor que 1 O mm . O mesmo 
passou, então, por nova etapa de britagcm na planta piloto, c foi reduzido a 100 % menor que 6 mm . Após britagcm, foi 
feita uma pilha de homogeneização do tipo chevron c ajustada a moagem na planta piloto para produçüo de material 
com 80% abaixo de 0,044 mm (malha 325), como ocorre cm Morro Agudo. 

Os testes foram rea lizados seguindo a seguinte metodol ogia: 

Teste I - Padrão : simulou- se o mesmo ci rcuito de Morro Agudo na planta piloto, como mostra a figura 1; 
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Teste 2 - Adição, cm relação ao padrão, da célula de flotação rápida na descarga da moagem, de recleaner de chumbo e 
de duas células scavenger-cleaner no circuito de chumbo; sendo o concentrado da primeira, rccirculado na alimentação 
da cleaner, o concentrado da segunda retornado cm contracorrente. O rejeito da scavenger-cleaner constituía-se rejeito 
final, mantendo-se o circuito de zinco inalterado. 

Teste 3 - Adição, em relação ao padrão, da célula de flotação rápida na descarga da moagem, de recleaner de chumbo e 
de duas células scavenger-cleaner uo circuito de chumbo, sendo o concentrado da primeira recirculado na alimentação 
da cleaner, o concentrado da segunda retomado cm contracorrente. Já nesse teste, o rejeito da scavenger-cleaner era 
alimentado à cleaner de zinco, mantendo-se o circuito de zinco inalterado. 

Teste 4 - Adição, em relação ao padrão, da célula de flotação rápida na descarga da moagem, dois bancos de células 
scavenger-cleaner no circuito de zinco, sendo o concentrado do primeiro recirculado na alimentação da cleaner, o 
concentrado da segunda retomando cm contracorrente, e o rejeito da scavenger-cleaner como "rejeito final 2", 
mantendo-se o circuito de chumbo inalterado. 

Teste 5 - Adição, em relação ao padrão, da célula de tlotação rápida na descarga da moagem, 2 bancos de células 
scavenger-cleaner no circuito de zinco, sendo o concentrado do primeiro recirculado na alimentação da cleaner, o 
concentrado da segunda retornando na alimentação da rougher, e o rejeito da scavenger-cleaner sendo "rejeito final 2", 
mantendo-se o circuito de chumbo inalterado. 

O circuito de beneficiamento da unidade de Morro Agudo é constituído das etapas de britagem, peneiramcnto, pilha de 
homogeneização, circuito de flotação de chumbo c zinco, filtragem e barragem. 

FLUXOGRAMA DE BENEFICIAMENTO 

Moagem Ciclones ~ 

Chumbo 
F 1hro de Chumbo 

Lõ:::"""'==-=""'2*l Concentrado de 
.Â,Chumbo 

Figura I: Circuito atual do beneficiamento de Morro Agudo 

Peneira 

Follro ds Zinco 
• l!'t 

.. 
Concentrado dt 

Zinco 

Os reagentes utilizados nos testes, os locais de dosagem, a dosagem de reagentes e o pH de flotação no circuito de 
chumbo e zinco estão apresentados na tabela I. 
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T b I I L I d a e a oca, H d n osagcm c c reagentes c pi c otação nos c1rcuitos de chumbo c zi nco. 

CIRCUITO PONTO DOSAGEM DE REAGENTES (g/t pH- Pb pH- Zn 
DOSAGEM Na2C03 AX- 343 C aO CuS04 AX- 317 MIBC 

AL. MOINHO 350,00 
DESC . MOINHO 20,00 30,00 
COND . 01 30,00 9.8 
DESC. RSCV Pb 1000,00 

;; COND . 02 250,00 

COND . 03 50,00 10,7 
SCV Pb 30,00 

SCVZn 50,00 
REMOAGEM 300,00 
AL. MOINHO 350,00 
DESC . MOINHO 20,00 30,00 
COND . 01 30,00 9,8 
DESC . RSCV Pb 1000.00 

"' COND . 02 250,00 o 

COND . 03 50,00 10,8 
SCV Pb 30,00 
SCVZn 50,00 
REMOAGEM 300,00 
AL. MOINHO 350,00 

DESC . MOINHO 20,00 30,00 
COND. 01 30,00 9 ,9 
DESC. RSCV Pb 1000,00 ,., 
COND. 02 250,00 o 

COND . 03 50,00 10,7 
SCV Pb 30,00 

SCV Zn 50,00 
REMOAGEM 300,00 

AL. MOINHO 350,00 
DESC. MOINHO 20,00 30,00 
COND . 01 30,00 9,8 
DESC. RSCV Pb 1000,00 

COND . 02 250,00 ... COND . 03 50,00 10,8 o 

SCV Pb 30,00 
SCV Zn 50,00 

REMOAGEM 300,00 
SCVRCL Zn 10,00 

CLEANER Zn 20 ,00 

AL. MOINHO 350,00 

DESC. MOINHO 20,00 30,00 

COND . 01 30,00 9.7 
DESC. RSCV Pb 1000,00 

COND. 02 250,00 

"' COND . 03 50,00 10.7 o 

SCV Pb 30,00 
SCV Zn 50,00 

REMOAGEM 300,00 

SCVRCLZn 10,00 

CLEANER Zn 20,00 20.00 

3. RESULTADOS e DISCUSSÕES 

Os resultados dos testes piloto para adequação dos teores de metais no pó calcário c aumento de recuperação são 
apresentados na tabela II. 

T b I II R a c a b ccupcraçocs c c z1nco. c lllm o c cores c c me a1 s. 

Testes com Circuitos Alternativos de Flotação 
Teste Rec. Zn (%) Rec. Pb (%) Cd no calcário (ppm) Pb no calcário (ppm) 

1 86,22 87,04 39 3400 

2 73,4 80,88 61 3600 

3 80,03 84,8 48 4400 

4 80 ,27 87,64 20 1400 

5 90,33 84,67 16 1900 
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Analisando-se os resultados dos testes piloto apresentados na tabela II c nas figuras 2, 3, 4 c 5 pode-se tirar algumas 
conclusões: 

A abertura do circuito de chumbo prejudicaria as recuperações de zinco e chumbo e aumentaria os teores de 
contaminantes no pó calcário cm relação ao testes padrão, como mostram os testes 2 c 3. 

A abertura do circuito de zinco associada à notação rápida contribuiu para o aumento das recuperações de zinco e 
chumbo c principalmente para uma forte redução dos teores de chumbo c cádmio no pó calcário, chegando a 60 % no 
teste 5 para o cádmio c 60 % para o chumbo no teste 4. 

Segundo Severino c outros (2005), o fator preponderante para o uso de células de flotaçào rápida na descarga da 
moagem é a grande diferença de densidade entre a galena c a csfalerita. A alta densidade da galena faz com que a 
mesma seja rccirculada na etapa de moagem, acarretando sobrcmoagcm c oxidação. Sendo assim, a galcna deve ser 
recuperada o quanto antes, o que fortalece a idéia de uso de célula de notação rápida na descarga da moagem ou no 
underflow da ciclonagcm. 

Fazendo uma analogia com a usina de Morro Agudo, uma redução de 60% nos teores de contaminantes seria suficiente 
para adequar os teores de chumbo c cádmio no pó calcário que será produzido após a modificação do circuito, o que 
levaria o teor de chumbo para um valor cm torno de 850 ppm e cádmio para 16 ppm, valores esses, aceitáveis pelas 
normas do Ministério da Agricultura. 

Teste X Recuperação de Zinco 

Teste 

Figura 2: Recuperações de zinco (2A) e chumbo (28). 

Teste X Teor de Cadmio no Pó Calcãrio 

65 

Ê 55 
Q. 
~45 +-----~L_ ________ ~-.., 
u 35 +--------------
0 
:. 25 +-------- --- - -------··- ---- -- - ---

15 +----~--~----~----~ 

o 
Teste 

Figura 3: Teores de cádmio (3A) c chumbo (38) 

4. SIMULAÇÃO 

Teste X Recuperação de Chumbo 

3 

Teste 

Teste X Teor de Chumbo no Pó Calcãrio 

Teste 

6 

Uma simulação no programa Usimpac foi feita, a partir dos resultados dos testes piloto. Os resultados da simulação 
estão apresentados na figura 4 c na tabela III. 
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REJEITO 1 Zn 

i 
8 

cvCL REJEITO~l~ CL tp 16Jp 

-20- REJEITO 2 Zn 

22-

CD 3 

--:~~~.:, ' 
REJEITO 2 P_b_

6 
3 

CD 10 ® 11 

-1Hl r 18-~ ©1,3 @ 

=$J 
C) 14 

@ 21 

- 24-+L25- CFZn o 
Figura 4: Simulação do circuito aberto de flotação de zinco 

a c a T b I III R csu ta o I d d a s1mu ação d o ctrcwto proposto na fi tgura 4 
fluxo sólidos água teor teor dist. teor leor dist. % vazão dens1dade 

(kg/h) (1/h) galena Pb galena blenda Zn blenda sólidos polpa sólidos 

(%) (%) & Pb (%) (%) & Zn (1/h) (glcm3
) 

(%) (%) 
1 194,9 679 0,3464 0,300 100 6,697 4.290 100 22,3 745,9 2,91 
2 127,5 623,8 0,2329 0,202 43,99 0.4125 0.26 4,03 16.97 669,2 2,81 
3 67,35 55,11 0,5612 0,486 56,000 18,59 11 .9 1 95,97 55,000 76,7 3,12 
4 300 300 
5 67,35 355,1 0,5612 0,486 5€,000 18,59 11 ,9 1 95,97 15,94 376,7 3,12 
6 
7 67,35 355,1 0,5612 0,486 56,000 18,59 11,91 95,97 15,94 376.7 3.12 
8 105 818,6 0 ,5804 0,503 90,2G 18,8 12,04 151,2 11,37 852,2 3.12 
9 69,29 716.4 0,4631 0,401 47,53 5,762 3.69 30,59 8,819 740,3 2.90 
10 35,68 102,2 0,8082 0,700 42,726 44,11 28,26 120,6 25.88 111,9 3.69 
11 200 200 
12 35,68 302.2 0 ,8082 0,700 42.72 44,11 28.26 120,6 10,56 311 ,9 3 .69 
13 19 ,85 267.4 0.6031 0 ,522 17.73 18,64 11 .94 28.35 6.91 273.7 3 ,12 
14 15,84 34 ,84 1,065 0.922 24 ,99 76,02 48.70 92,27 31.26 38. 1 4.76 
15 78.44 902,8 0.4698 0,407 54 ,58 5 ,709 3.66 34 ,31 7 ,993 929,9 2,90 
16 60,66 856.7 0.4234 0,367 38,05 1.593 1.02 7,404 6,6 12 878,1 2.83 
17 17,78 46,16 0,6278 0,544 16,53 19,75 12.65 26,91 27 ,8 1 51 .8 3,14 
18 150 150 
19 17,78 196,2 0,6278 0,544 16 ,53 19,75 12.65 26 ,91 8,3 1 201,8 3,14 
20 51,51 820,3 0.4062 0,352 30,99 0,9331 0,60 3,683 5,909 838.5 2.82 
21 9,146 36,42 0,5206 0,451 7,053 5,309 3.40 3,721 20,07 39.5 2,89 
22 150 150 
23 9,146 186,4 0,5206 0.451 7,053 5,309 3,40 3,721 4,677 189,6 2,89 
24 80 80 
25 15,84 114,8 1,065 0,922 24,99 76,02 48,70 92,27 12,12 118,2 4,76 

Na si mulação realizada são apresentados apenas os teores de zinco c ch umbo, pois, o teor de cádmio está dirctamcnte 
relacionado ao teor de zinco, como mostra a figura 5. 

,------------· ..... _________ _. ..... 

0,0 12 

0,010 

0,008 

t 0,006 
~ 

0,004 

0,002 

0,000 
0,2 0,4 

Fitted Line Plot 
Cd (%) = 0,000464 + 0,006220 Zn (%) 

0,6 0,8 
Zn ( 0/o) 

• • 

• 

• 

1,0 1, 2 1,4 

Figura 5: Correlação entre os teores de zinco c cádmio. 
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Pela correlação. o teor de zi nco no pó calcário deve ser no máximo 0,3 % para garantir que o teor de cádmio fique 
abaixo de 20 ppm. 

Brandão (2007), cm seu estudo de caracterização mineral ógica, confirmou o resultado do estudo estatístico, apresentado 
na figura 5. que mostra forte correlação di reta entre os teores de zinco c cádmio. 

Analisando-se as fi guras 4 c 5 c a tabela 3, nota -se que houve forte redução dos teores de chumbo c cádmio no teste 
simulado cm rel açã o ao teste padrão. co nfirmando os resultados dos testes piloto. Mantendo-se a tendência de redução 
do teste padr;io para a simu lação, os teores de chumbo c cádmio no pó calcário cairão para índices abaixo do 
especificado pelo MAPA; além do que, as recuperações de zinco c chumbo serão aumentadas de forma significativa. 

A utili zação de circuito aberto gera dois rcjcitos finais, o ''reje ito I" do circuito de zinco (rej e ito I Zn) c o "rejeito 2" do 
circuito de zinco (rejeito 2 Zn), mostrados na fi gura 4. O reje ito I Zn, representa grande parte da massa c possui teores 
de zinco. chumbo c cádmio bai xos, configurando o produto "pó ca lcário", pois se adequa às especificações exigidas 
para uso na agricultura c cm aplicações industriais. O reje ito 2 Zn possui pequena massa c teores altos de contaminantes 
(Cd c Pb), não sendo adequado para a venda para fins agrícolas . O mesmo será acondicionado cm local separado c 
somente será utili zado para fins industria is. 

5. CONCLUSÕES 

A abertura do circuito de notação de chumbo nJo se mostrou uma alternativa viável, pots, além de prejudicar as 
recuperações de chumbo c zinco, eleva os teores de cádmio c chumbo no pó calcário. 

O uso da notação rápida juntamente com o circuito aberto de notação de zinco se mostrou eficiente para a redução dos 
teores de cádmio c chumbo, adequando o pó calcário aos requisitos do MAPA. Além da adequação dos teores, essas 
modificações contribuirão com o aumento das recuperações de zinco c chumbo. 

A simulação feita cm Usimpac confirma a redução dos teores de cádmio c chumbo no rejeito, assim como mostravam 
os resultados dos testes cm esca la piloto. 

Há forte correlação entre os teores de zinco c cádmio, se ndo assim, a redução dos teores de zinco no rejeito final 
contribuirá, tanto para o aumento de recuperação, quanto para a conseqüente redução do teor de cádmio no pó calcário. 

Após a modificação do circuito de f1otação de Morro Agudo, a usina passará a produzir dois tipos de pó calcário, um 
com teores de metais dentro das especificações do MAPA, podendo ser utilizado para uso agrícola c outro fora de 
especificação, tendo seu uso restrito a indústria . 

Baseando-se nos resultados dos testes pilotos c da simulação realizada através do software Usimpac, o melhor teste foi 
o 5 (mantendo-se o circuito de chumbo inalterado, mas com adoção de estágio de notação rápida na descarga da 
moagem, adoçào de dois estágios scavenger-cleaner no circuito de zinco, sendo o rejeito do último scavenger-cleaner 
o "rejeito final 2"). Essa configuração (esquematizada na figura 4) será implementada na usina de Morro Agudo. 

A realização destas modificações demandará investimentos adicionais para compra de células convencionais, células de 
notação rápida, bombas, motores c montagem industrial. 

Como finalização, os autores expressam seu agradecimento às equipes de processo de Morro Agudo c de Vazante pelo 
empenho durante a realização dos testes cm escala piloto, bem como à equipe de beneficiamento c precessos de Morro 
Agudo, consultores internos c externos, pelo apoio na reali zação do workshop para definição dos melhores circuitos a 
serem posteriormente estudados. 
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