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OPERAÇÃO DA PLANTA NOYA DO PROJETO SERRA DA ONÇA 

José Pierre Matias (1) 

Irineu Silva de Oliveira (2) 

RESUMO 

A Mineração Jacundá Ltda, objetivando melhor recuperação e ot~mi 

zação do processo, desenvolveu e implantou um novo projeto que 

consiste de modificação.na lavra e n~ Planta de beneficiamento 

de Serra da onça. Partiu-se da proposta de eliminação da forma 
ção de polpa em decorrênci'a do desmonte hidráuli~o e, da inclu 
são de unidade de britagem e moagem na Planta. 

A B S T R A C T 

With the aim acheiving high recovery ~n mine and process Plant , 
Mineração Jacundá Ltd eliminated the traditional hydraulic 

mining in the "Serra da Onça• project and substitued the system 
by dry mining and a Plant containing crushing and gr~nding. 

{1) Engenheiro de Minas, Superintendente de aparações da 
ção Jacundi Ltda. 

Mine r.! 

(2) Engenheiro de Minas, Chefe de Divisão de PLanejamento da ~ 

neração Jacundá Ltda. 
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I N T R O D U Ç X O 

Anteriormente haviam problemas operacionais e de beneficiamento 
como: 

1 . caasiterita incrustada em grandes blocos later!ticos que não 
podiam ser bombeados para a Planta, e assim oecessitava. de 

separação manual antes de chegarem ao bombeamento; 

2. deposição da casaiterita no piso da eataçãQ de bombeamento, 

devido ao seu peso especifico, ocasionando uma alimtntação de 

baixo teor, e exigindo frequentes limpezas no referido piso 
para recuperação do minério . 

. 3. necessidade de rebaixamento constante da bomba de aliment~ 

ção 4A Planta por causa da perda de gradiente por erosão p~ 
vocado pelo fluxo da polpa. · 

4. flutuações na alimentação da Planta, sem condições de quant! 

ficação horária. 

s. variações bruscas e constantes na densidade da polpa. 

6. perdas no peneiramento, de cassiterita contida em blocoá arg! 
losos e later!ticos. 

1 . necessidade de parar a Planta para descarga dos jigs 

rios por acúmulo de casa1terita grosseira. 

primi 

Para eliminá-los o novo projeto foi desenvolvido conforwe deacr! 

to i seguir : 
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1 - LAVRA: 

Eliminou-se o método da desmonte hidráulico implantando-se o 
mecanizado, sendo utilizado uma retro- escavadeira hidráulica 
(4m'), carregadeira (4m' ), e frota de quatro caminhões (20t) 
fora de estrada. 

A lavr~ em recuo processa-se em painéis, que são compostos 
de 1 estrada central de 14m de la.rgura e 2 tiras laterais de 

10m cada uma. 

TABELA I 

Composição mineral6gica minerais pesados 

•11nerais Pesados ' Cassit-erita 61 

Oxido de ~~nganés 1,0 
!o'..acrnetita 2 4 
Limonita 2..6 50 
Zirconita o 4 
Topázio s 3 

Wolframita 1 2 
Ilmenita 2 2 
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2 - BENEFICIAMENTO: 

o caminhão bascula em silo com .grelha de 200mm, sob o qual 
se encontra um alimentador de aapat.as de · velocidade vari! 
vel possibilitando o controle da tonelagem alimentada . Este 
material é levado até à correia transportadora de 762mm, o~ 
de hl acoplada uma balança que permite o conhecimento do 
fluxo de massa horária, que alimenta o trommel . 

O trommel é constituldo na primeira célula, de uma tela com 
malha aberta de 12, Smm, e na segunda e terceira célula a m!. 
lha ' de SOmm. Este sistema diferencial de abertura das te 

las juntamente com os sprays de alta pressão, 
maior eficiência na deslamagem e classificação. 

proporciona 

O passante é bo~ado para a classificação secundária, e o 
retido alimenta, por meio de uma correia transportadora de 
S08mm, o britador de mandlbuias de 40 t/h, cuja abertura é 

de SOmm. 

O material britado é transportado através de um sistema de 
correias transpor~adora de 406mm, até à unidade de moagem. 
Esta unidade é constitulda de dois moinhos de martelos de 
65 t/b com abertura de grelhas de 16mm, func ionando altern! 

damente. 

Caso sua alimentação seja constitulda de material não min! 
ralizado, ou seja algum problema operacional na unidade, e~ 
te matez:;ial será descartado atr~vés de uma correia transpo~ 

tadora para fora do circuito. 

O produto 4e moagem vai para a caixa de polpa que juntame~ 

te com o passante no trommel, são borr.beados para classific! 
ção secundária, constitu!da por duas peneiras horizontais' 

com malha de 8mm 

O retido no peneiramento retorna para unidade de moagem 
através de duas correias de 609mm, que juntamente com o ~ 

terial vindo da britagem será novamente moldo. 

O passante é bombeado para dois ciclones de 660mm, de dià~ 
tro, com apex de 216mm e v6rtex dc30Smm, nos quais se proce! 
sa a operação de deslamagem. 
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O overflow é descartado por gravidade para uma barraqem de 
lâma. 

O underflow vai alimentar duas baterias de jigs primários c~ 

da uma constituída de seis jigs de três células. 

O rejeito da jigagem é ~mostrado automaticamente e bombeado 
para uma barragem. 

O concentrado dos jigs é bombeado para dois ciclones de 30mm, 
efetuando-se o de•aguamento da polpa. 

O overflow retorna para a caixa de polpa da peneira, e o ~ 

derflow alimenta a j'igagem secundária constitu!da por quatro 

jigs trapezóidais . 

O rejeito da jigagem secundária está em circuito fechado com 

a jigagem primária. 

O concentrado é acondicionado em caixas que são transportadas 

diariamente para usina de reprocessamento, onde é pesado e 

amostrado, fornecendo desta forma parâmetros para o cálculo ' 
da produção. 

TABELA II 

Balanço Metalúrgico . 

\ Massa ' Sn ' Recuoeracão 

Concentrado Final 0,17 30 93,81 

Rejeito Jigs 69,38 0 , 006 5,10 

I Lamas 29 78 o 002 l 09 
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3 - CONCLUSXOt 

3.1. Lavra 

- Total ft · perfeito aproveita~nto ~a ja~ida, permitindo 
um acompanhamen~o·por amostragem sistemática; 

- Flexibilidade para estabelecer teores convenientes P! 
ra alimentação da Planta através de blendagens: 

- Poseibilidade de lavrar diferentes frentes com menor 
perda de tempo nas mudanças de uma para outra; 

- Condições de se fazer um estoque regulador para o ca 
so de parada da lavra. 

3. 2 . Beneficiamento 

- Total aproveitamento da massa aliMentada no circuito' 
fechados 

- Facilidade de se fazer um perfeito e criterioso bal~ 
ço metalúrgico. 

- Eliminação das perdas no pe.neiramento; 

- Eliminação total das flutuações de alimentação e de.n 
sidade de polpa; 

- Adequação granulométrica na alimentação dos jigs; 

- Aumento das horas trabalhadas da Planta,gerando maior 
produtividade 

- Aume.nto aa tonelagem alimentada. 

Posto os fatos acima, a utilização deste sistema refletiu ~ 
altivamente no balanço económico pois, permitiu um a~nto na 
recuperação geológica, de prcceaso (9 4~ ) e otimiz~ção oper! 
cional. 
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TABELA III 

Balanço de ma•••· 

Sólidos Jlgua Polpa Dens. ~naidade ' Sóli- Vazio de 
t/h t/h t/h R:l}lla . t.tW sól.t/W à:ls MuJc:. POlpil lt/h 

Alimentação c i clone J 660mm 172,4 1395,4 1567,8 1,08 2,65 11 1460,4 
Underflow ciclone J 660mm 124,86 231,90 356,76 1,28 2,65 JS 279,0 
Overflow ciclone 11 660mm 47,64 1163,52 11211.16 1,03 2,65 3,93 1.181,52 
Retido Peneira 8mm 21,24 2,36 23,60: 2,27 2,65 90,0 5,19 

Passante peneira 8 mm 158,76 1117,6 1276,40 1,08 2,65 12,44 1177,54 
Pré concentrado jig Primá rio 13,86 78,5 4 92,40 1,12 3,3 15,0 82,74 ~ 
Rejeito Jig primário (Final) 111, 0 768,96 879,96 1, 09 2,65 12,61 . 1110,84 
Rejeito Jig Secundário 27 , 44 449,92 477,36 1,04 2,65 s, 75 460,28 
Concent.rado Jig Secundário I Concentrado (Final) 0,274 1,55 1,83 1,13 4 ,2 lS 1, 60 

·-
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