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RESUMO 
A RPM utiliza no c ircuito de llotação da plan ta I a operação de uma bomba para o bombeamento do concentrado rou
ghcr. Ana li sando-se a e tapa de flotaç<lo . verificou-se que freqiientemente algumas células roughcr não Rotavam devido ao 

alto nível de tanque que apresentava rcstr iç<lo de Rotação devido à limitação do sistema de bombeamento do concentra
do para a etapa clca ner. 
A partir disto, l(wa m rea li zadas di versas med ições de vazão no c ircuito c verifi cou-se, que com a operação de duas bom

bas poderia ser reduz ido o número de transbordos c instabilidades do processo; tão somente au mentando-se a puxada da 
flotaç ào c melhorando a camada de espuma no circuito rougher. 

Buscando possi veis ganhos de n:cupcraçào de ouro com o aumento da recuperação mássica da etapa de tlotação roughcr, au
mentou-se a vazão do sistema de bombeamento do concentrado para a etapa clcaner, operando o sistema com duas bombas. 
Logo, foram realizados teste O N/OFF, dois dias com duas bombas c dois dias com uma bomba nas linhas A e B, c os re
sultados mostraram um ganho de recuperação de ouro variand o entre O, 71 % a 4,02%. 
Dados de ali mentação (t/h) , tcor do rcjc ito (g/t) , massa de concentrado (ton/dia), retido cm malha I 00# (%), recuperação de 
ouro da Usi na (%), té.Íram coktados durante o período de teste. 
Considerando um ganho lk 0,71 •y,, na recuperação de ouro, o mais factível no processo, sendo o mais conservador, este va
lor equ iva le a 4X. 14 kg de ouro por ano. 

Este ganho de produção é devido o aumento da recuperação mássica da planta de beneficiamento, subindo de I ,26 'X, 
para I ,46'Y., apesar de ter um enriquecimento menor de I 3, I O g/t para li ,XX g/ t. 
Outro fator importan te ftli i1 n.:dução da variabilidade dos tcorcs de ouro no rejeito, ou seja, maior estabilidade de processo. 

PALAVRAS-CHAVE: llotaçiio, roughcr, bombcamcnto, rccuperação. 

ABSTRACT 

RPM uses in thc Rotation circuit of plant I thc opcration of a pump for pumping thc roughcr concentra te . Analyzing thc Ro
tation stagc, it was ftJUnd that some rougher cclls didn't fl oat duc to the high leve i ofthc tank that had flotation rcs
triction bcca use of thc limitati on of the conccntratcd pumping systcm to clcaner stagc. 
From this, scvcra l Row mcasurcmc nls wcrc pcrformcd in lhe c ircuit a nd it was found that w ith the operation of two 

pumps. thc numbcr of ovcrflows and instab ilitics oft hc proccss cou ld bc red uccd by increasing lhe flotation pulling and im
proving thc roam laycr in thc ro ughcr c ircu it. 

Sceking possible gains of gold by incrcas ing thc mass rccovcry in thc roughcr fl otat ion, lhe Row of thc pumping system 
from th ~ conccntratcd to thc clcancr stagc was incrcascd, opcrating thc systc rn with two pumps. 
So, ON /OFF tcsts wcrc donc, two days wi th two pumps and two days with one pump in !ines A and B, and the rcsults 
showcd a gain of gold rccovery ranging betwecn O. 71% to 4.02%. 
Feeding data (t/h) , tailing grade (g/t) , c(mccntrate mass (ton/day) , 100# (% ) ovcrsizc, gold recovcry from plant (%), 

were collcc tcd during thc tcst pcriod. 

Considcring a gain of 0.71 % in thc gold recovery, the rnost tcasiblc in thc process, being thc most conservative, this 
value equa ls to 4X. I4 kg of go ld per ycar. 

Thi s gain in production is duc to thc incrcasc in thc mass rccovcry of bcneficiation plant, rising from 1.26% to 1.46'Yo in 

spite of having a smaller cnrichmcnt from I J. I O g/t to li. XX g/t. 

Anothcr important factor was the rcducti on of variab ility in the lcvcls of gold in was-tc, which mcans, more stability in the 

proccss. 

KEY WORDS: tl ota tion, roughcr, pumping, rccovcry. 
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L INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados da avaliação do circuito de flotação com operação de duas 
bombas para bombeamento do concentrado da rougher. Analisando-se a etapa de flotação, verificou-se que 
freqüentemente algumas células desta etapa rougher apresentavam restrição de fiotação devido à limitação do 
sistema de bombeamento do concentrado para a etapa cleaner. 

O circuito de bombeamento no concentrado rougber é composto por duas bombas, sendo uma em stand 
by. A idéia inicial para não restringir a !lotação rougher é de operar as duas bombas a fim de medir os possíveis 
ganhos de recuperação de ouro no circuito. 

A partir disto, foram realizadas diversas medições de vazão das bombas do circuito roughcr e verificou
se, que com a operação de duas bombas poderia ser reduzido o número de transbordos e instabilidades do pro
cesso; aumentando-se a puxada de concentrado na notação. 

Abaixo temos o fluxograma aluai do circuito de flotação (Figura 1 ): 

JfOAGií.\1 

RARRAC"d'" 

TQ 201 I'Q 204 

OP IICJOI 

rQ 102 

Figura l: f luxograma do circuito de flotação 

2. OBJETIVO 

AvaJíar os possíveis ganhos de recuperação de ouro com o aumento da recuperação mássica da etapa de 
Rotação rougher, através do aumento da vazão do sistema de bombeamento do concentrado para a etapa clea
ner. 

3. METODOLOGIA 

Os testes foram realizados ON I OFF, dois dias com duas bombas (ON) e dois dias com uma bomba (Off) 
nas tinhas A e B; as linhas C e D operaram somente com uma bomba. Estas mudanças ocorriam· sempre às 
00:00 horas. Durante os períodos de operação com duas bombas a velocidade de transbordo das rougbers, 
conforme operação do OCS, era alterada para o mínimo de 6 cm/s e máximo de lO cm/s e retomando os va
lores para operação com I bomba (4 a 10 cm/s). 

4. RESULTADOS 

4.1. Teores do Rej eito Rougher 

Foram realizadas avaliações do teor de ouro no rejeito rougber, comparando todo o banco de dados do pe
ríodo ON com o período OFF, além da comparação entre as linhas A e B com C e D (ON I OFF). Verifica-se 

280 



XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

que existe uma diferença signi·ficativa do teor de ouro do rejeito rougher entre os resul tados das linhas A e B 
com duas bombas c A e B com uma bomba para um nível de confiança de 95% (gráfico I c tabela I). 

0,085 

0,080 

~ 0,075 1 0,073 

0,070 

0,065 - ----..J 
A+B (OUAS BOMBAS) A+B (UMA BOMBA) 

Gráfico I: Teor de Ouro no Rejeito 

Tabela I: TEOR Au REJEITO, g/t 
Tcsle-l: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

ALFA=0,05 

Média 
Variflncio 
Observações 
Variância agrupada 
Hipótese da diferença de média 
Gl 
Statl 

P(T <=t) uni-caudal 
t cr(úco uni-caudal 
P(T <=t) bí-caudal 
L critico bi -caudal 

U N HA A+B 
DUAS BOMBAS UMA BOMBA 
0,073 0,080 
0,000 0,000 
72 72 
0,000438216 
o 
142 
-2,115817146 
0,018052766 
1.655655173 
0.0361 05532 
1.976810963 

P(T<=t) bi-caudai>0.05. aceitar Ho, não existe diferença entre as médias 

Uma importante observação foi à comparação do teor de ouro no rejeito da linha A e B com duas bom
bas com a linha C c D com uma bomba (gráfico 2), mostrando que não apresentou diferença estatística (tabe
la II); mas quando se compara as linhas A e B com as linhas C e D ambas com uma bomba, o mesmo apresen
tou diferença estatística para um nível de confiança de 95% (gráfico 2 e tabela II). Tsso indica que qua n
do se opera todas as linhas com uma bomba há uma diferença muito grande do teor de ouro no rejeito en
tre as linhas A c B e linhas C e O. Com a operação de uma bomba a diferença entre as linhas era de 0,009 glt 
de ouro no rejeito. 

0,085 

0,080 
0,080 

~ 0,075 

0,070 

0,065 
A+B (UMA BOMBA) C+O {UMA BOMBA) 

Gráfico 2: Teor de Ouro no Rejeito (uma bomba) 
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Tabela U: TEOR Au REJEITO. g/t 
Tcste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

ALFA=0,05 

UMA BOMBA 
UNHAA+B LINHA C+D 

Média , 0,080 
Variância 0,000 
Observações 72 
V ariãncia agrupada 0.000512098 
Hipótese da diferença de média O 
gl 142 
Stal I 2,244480567 
P(T <=l) uni-caudal 0,013 173948 
t crítico uni-caudal 1,655655173 
P(T<=t) bi-caudal 0,026347896 
L crftico bi-caudal 1,976810963 

0,071 
0,001 

72 

P(T<=L) bi-caudai>0.05, aceitar Ho, não exi ~te diferença entre as médias 

Mas, quando operamos as linha A c B com duas bombas o teor de ouro no rejeito diminuiu, aproxi
mando mais do resultado obtido pelas linhas C e D com uma bomba, não existindo diferença estatística para 
um nível de confiança de 95% (tabela TU). 

Tabela ill: TEOR Au REJEITO, glt Teste-I: 
duas amostras presumindo variâncias cqujvalcntcs 

ALFA=0,05 

Média 
Variância 
Observações 
Variância agrupada 
Hipótese da diferença de média 
gl 
Stat t 

P(T<=t) uni-caudal 
1 crflico uni-caudal 
P(T<=t) bi-caudaJ 
1 critico bi-caudal 

DUAS BOMBAS UMA BOMBA 

LINHA A+B 
0,073 
0,000 

72 
0.000472175 

o 
141 

0.041875956 
0.483328412 
I ,655732288 
0,966656824 
1,976931458 

LINHA C+D 
0,072 
0,001 

71 

P(T<=t) bi-cauda1>0,05, aceitar Ho, não existe diferença entre as médias 

No teste estatístico abaixo (gráficos 3 c 4), para as linhas A e B com duas bombas e com uma bom
ba, existe uma diferença muito forte na redução do DPMO (Defccts Per Million Opportunities) c a evolu
ção do Z (nível sigma) em função da redução dos dados acima do LSE c conseqüentemente, a redução da mé
dia de 0,080 para 0,072. 
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Gráfico 3: Teste de CapabiJiadade com uma bomba Gráfico 4: Teste de Capabilidadc com duas bombas 
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Logo, observou-se que operando com duas bombas o DPMO de 18,58 % dimjnui para 8,04% e o nível sig
ma de 2,4 para 2,91. 

Abaixo temos uma carta de controle (gráfico 5) mostrando o comportamento do teor de ouro no rejeito antes 
do teste (uma bomba nas quatro linhas), durante (duas bombas nas linhas A e B) e depois do teste (duas bombas nas 
quatro unhas). Observamos que ocorreu uma redução dos limites de controle e na média do rejeito de ouro. 

' 0,125 

f 0,100 

1 0,07S .. 

4.2. Recuperação de Ouro 

Xbar-R Chart of Teor Au Rejeito 

100 

G rá fico 5: Carta de Controle do Teor de Ouro no Rejeito 

Foi calculada a recuperação de ouro das linhas A e B no período de teste com duas bombas e com uma bom
ba, que segundo o teste estatístico, para um nível de confiança de 88%, exjste diferença significativa (gráfico 6 e 
tabela IV). 
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Gráfico 6: Recuperação de Ouro 

Tabela IV: RECUPERAÇÃO Au 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes, 

ALFA=0,12 

Média 
Variilncia 
Observações 
Variância agrupada 
Hipótese da diferença de média 
g1 
Stat t 
P(T<=I) uni-caudal 
t critico uni-caudal 
P(l'<=t) bi-caudal 
1 critico bi-caudal 

UNHAA+B 

DUAS BOMBAS UMA BOMBA 
78,895 75,454 
19,739 33,398 

12 12 
26,56853551 

o 
22 

1,635033824 
0.05813545 

1,717144335 
0,116270901 

2,073873058 

P(T<=t) bi-caudai>O,I2, aceitar Ho. não existe diferença entre as médias 
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4.3. Massa de Concentr ado 

Durante o teste a massa de concentrado teve um aumento significativo durante a operação com duas bombas 
(gráfico 7), uma djferença de aproxjmadamente J 60 t comparadà com a operação com uma bomba. Isso equivale a 
I ,06 kg de ouro a mais por rua (considerando o teor no período com duas bombas de li ,88 g/t e com uma bomba 
de 13,10 g/t). Segundo o teste estatístico, existe diferença significativa para um nivel de confiança de 95%. 

4.4. Recuperação Mássica 

1000,0 

900,0 1 
c 8oo,o I 
.8 

700,0 

600,0 

834,1 

500,0 L----.. 
DUAS BOMBAS 

675,3 

UMA BOMBA 

Gráfico 7: Massa de Concentrado 

Apesar da recuperação mássica não identificar uma diferença estatística para um nivel de confiança de 95%, 
verificou- se uma diferença de 20% a mais com duas bombas, existindo uma diferença estatística para um nível de 
confiança de 88%, como mostra a tabela V. Ressalta-se que não foi verificada durante o período de teste a instabi
lidade e/ou perda de recuperação na hidrometalurgia. Esta avaliação deverá ser efetuada após a operação de todo 
o circuito de floração com duas bombas. 

Tabela V: RECUPERAÇÃO MÁSSICA 
Teste-I: duas amostras presumindo variâncias equivalentes 

ALFA=0,05 

DUAS BOMBAS 
Média 1,46% 
Variância 0,000 
Observações 12 
Variância agrupada I ,30293E-05 
Hipótese da diferença de média O 
gl 22 
Stalt 1,332242734 
P(T <=t) uni-caudal 0,098208634 
t crftico um-caudal I, 717144335 
P(T<=t} bi-caudal 0,196417268 
L crfLico bi-caudal 2,073873058 

UMA BOMBA 
1.26% 
0.000 

12 

P(T<=l) bi-caudal>0,05, aceitar Ho, não existe diferença entre as médias 

S. CONCLUSÃO 

O potencial ganho de recuperação com a otimização do processo de fiotação cleaner variou de 0,7 L% a 4,02%. 
O ganho de O, 71% foi calculado a partir da diferença entre a recuperação das linhas A e B com as linhas C e O an
tes e durante o teste. 

Este ganho de recuperação corresponde a um aumento de 48,14 kg de ouro por ano. 
Este ganho de produção é devido o aumento da recuperação mássica da planta de beneficiamento, subindo de 

I ,26 % para 1,46% apesar de ter um enriquecimento menor de 13, I O g/t para 11,88 g/t. 
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Outro fator importante foi à redução da variabilidade dos teores de ouro no rejeito, ou seja, maior estabilida
de de processo. 

Para o teor de enxofre c arsênio no rejeito, não existe diferença estatística para um nível de confiança de 95%, 
logo não tiveram influência significativa com o teste. 

Quanto ao aumento de massa do concentrado para a hidrometalurgia não se observou queda de rendimento. 
Com base nos resultados deste teste o circuito de ftotação passou a operar as quatro linhas com duas bombas. 

Está sendo redimensionado o circuito de bombeamento de concentrados para o atendimento aos valores obtidos 
nos testes, sendo a operação de uma bomba com maior vazão em substituição às duas bombas. 
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