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RESUMO 

A Companhia Paraibuna de Metais recupera a prata contida na alimentação de sua unidade industrial de produção de 
zinco metálico, através da tecnologia de flotação em coluna, implantada desde 1995. Nos primeiros anos de operação 
dessa unidade foram obtidos concentrados com elevados teores e recuperações de prata. Na segunda metade do ano 2000 
e primeira de 2001, a recuperação da prata dessa unidade foi decrescente atingindo niveis abaixo dos especificados no 
projeto industrial. Em função disso foi desenvolvido um programa de avaliação do desempenho operacional dessa unidade 
industrial, tendo como objetivos identificar as causas da redução dos niveis de recuperação de prata no concentrado final 
e subsidiar ações que resultem no aumento dos rendimentos do processo. 

O programa de avaliação contemplou basicamente o levantamento dos dados históricos da coluna, compreendendo o 
periodo de janeiro de 1998 ao mês de abril de 2001, o estabelecimento de correlações entre as condições de processo 
e operacionais praticadas e os respectivos resultados, a inspeção das condições operacionais e dos sistemas de 
instrumentação e controle da unidade, a reconfiguração do controlador digital CD 600, a inclusão de condicionadores de 
polpa-reagentes e a coleta de novos dados a partir da instalação revisada. 

Os resultados obtidos nos quatro meses posteriores às modificações realizadas na unidade industrial mostraram que 
o ajuste das condições operacionais e de controle da coluna levou à obtenção de uma recuperação média de prata no 
concentrado de 82%, ou seja, significativamente superior aos valores observados anteriormente. 

Nesse trabalho estão apresentadas a metodologia de avaliação, as correlações obtidas entre as condições de processo e 
operacionais praticadas e os respectivos resultados e a resposta metalúrgica obtida a partir das modificações propostas. 

PALAVRAS-CHAVE: flotação em coluna; prata; metodologia de diagnóstico; otimização da produção. 

L INTRODUÇÃO 

A CoMPANHIA PARAIBUNA DE METAis- CPM recupera a prata contida na alimentação de sua unidade industrial de produção 
de zinco metálico através da tecnologia de flotação em coluna, implantada desde 1995. Nos primeiros anos de operação 
dessa unidade foram obtidos concentrados com elevados teores e recuperações de prata. No último ano, a recuperação da 
prata dessa unidade foi decrescente atingindo rúveis abaixo dos especificados no projeto industrial. 

Considerando que a avaliação do desempenho operacional de toda unidade produtiva constitui instrumento gerencial básico 
para subsidiar ações que resultem em aumento de rendimentos, ajustes em parâmetros do processo e a determinação de 
custos de produção, a serem permanentemente minimizados, as equipes técnicas da Companhia Paraibuna de Metais, do 
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP e do Centro de desenvolvimento 
da Tecnologia Nuclear CDTN, desenvolveram um programa de avaliação aplicado à unidade industrial de concentração 
de prata da CPM, tendo como objetivo a identificação das causas que levaram à redução dos rúveis de recuperação de 
prata no concentrado final. 
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As condições e resultados referentes à operação da unidade industrial de flotação de prata em coluna no período de 
janeiro de 1998 a abril de 2001 foram compilados num banco de dados. A partir desse banco foi possível agrupar os 
resultados semanalmente e identificar importantes correlações entre as condições praticadas e a qualidade e o rendimento 
metalúrgico do processo. 

Os teores dos elementos analisados (Ag, Zn, Fe e Pb) nas amostragens para acompanhamento e controle da unidade 
industrial foram utilizados para cálculo do balanço de massa e metalúrgico da coluna para cada um dos dias tomados 
como referência para a análise dos dados históricos. A metodologia adotada para a determinação desse balanço de massa 
baseia-se numa técnica proposta por Smith & Ichiyen (Smith & Ichiyen, 1973) das Universidades de Toronto e McGill, 
Canadá, que permite o ajuste de massas e teores a partir exclusivamente de análises químicas dos diversos fluxos. 

Além do estabelecimento de importantes correlações entre as variáveis operacionais e o desempenho metalúrgico, o 
programa contemplou também a inspeção das condições operacionais e dos sistemas de instrumentação e controle da 
unidade, a proposição de substituição e/ou calibração de alguns instmmentos, a reconfiguração do controlador digital CD 
600, a inclusão dos condicionadores e a coleta de novos dados a partir da instalação revisada. 

A partir dos dados históricos, ou seja, das condições de processo e operacionais praticadas ao longo do tempo com os 
respectivos resultados, referentes aos dois últimos anos, foi possível identificar correlações importantes para a melhoria 
do rendimento metalúrgico da unidade. 

Após a conclusão das modificações propostas, foram coletados dados referentes aos resultados e às condições operacionais 
praticadas na unidade industrial de flotação de prata pelo período de aproximadamente 4 (quatro) meses. Os resultados 
obtidos foram consolidados e estão apresentados nesse trabalho. 

2. METODOLOGIA 

A identificação das possíveis causas para a redução nos níveis de recuperação de prata, verificados a partir do segundo 
semestre de 2000, foi realizada utilizando uma metodologia que envolveu a análise sistemática dos dados históricos, 
cálculos das principais variáveis operacionais, inspeção técnica com levantamento das atuais condições operacionais dos 
equipamentos e da instmmentação de controle da unidade industrial com ações corretivas. 

Para análise dos dados históricos foram elaborados balanços de massa e metalúrgico utilizando os dados diários referentes 
à operação da unidade industrial de flotação de prata em coluna no período de janeiro de 1998 a abril de 2001 (Aquino 
e Oliveira, 2001). Esses balanços foram elaborados através de uma metodologia baseada na técnica proposta por 
Smith & Ichiyen (Smith e Ychiyen, 1973) que permite o ajuste de massas e teores a partir exclusivamente de análises 
químicas dos diversos fluxos. Para aplicação desta técnica foi desenvolvido tml programa computacional que permitiu 
a compatibilização das massas de sólido em cada fluxo do circuito com os teores ajustados para 4 (quatro) elementos de 
controle: Ag, Zn, Fe e Pb. Utilizando os resultados desses balanços, foram calculadas as seguintes variáveis operacionais 
da coluna de flotação: tempo de residência, hold up do ar na seção de coleta e velocidades superficiais específicas de 
alguns fluxos. 

2.1. Variáveis Operacionais 

O tempo de residência é um dos fatores que afetam tanto o teor como a recuperação do material flotado, atuando mais 
significativan1ente na recuperação (Luz, et al, 1998). Devido às condições hidrodinâmicas das colunas de flotação o 
tempo de residência das partículas sólidas é função da sua taxa de sedimentação e, portanto, aumenta com a redução 
da granulometria aproximando-se do tempo de residência do líquido para partículas muito finas. Assim, a seção de 
recuperação da coluna deve ter uma altura suficiente para permitir que as partículas hidrofóbicas sedimentando sejam 
coletadas pelas bolhas ascendentes de ar. Considerando a granulometria extremamente fina do resíduo de prata, o tempo 
de residência médio das partículas sólidas foi considerado igual ao da fase líquida e foi estimado pela seguinte equação: 

A ·H ·~-E ) 
'1" - c c \.: g 
~e-

Qt 

Onde: 

Ac = área da seção transversal da coluna; 
Hc = altura da zona de recuperação; 
E = hold up do ar na seção de recuperação; 

g 
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g =aceleração da gravidade; 
Qt = vazão volumétrica de polpa da fração não flotada; 

'' = tempo de residência da fase líquida. 

O hold up do ar pode ser definido como a percentagem do volume da coluna ocupado pelo ar e é função da vazão e do 
diâmetro das bolhas de ar. Essa variável tem uma importância significativa na operação da coluna, pois uma redução nos 
niveis dessa variável acarreta uma diminuição na área total de superfície das bolhas disponivel para coleta das partículas 
hidrofóbicas, levando a uma redução na recuperação do mineral de interesse no concentrado. O hold up do ar pode ser 
calculado pela seguinte equação: 

M 
E =1----

g Psz·g·L 
(3) 

onde: 
I1P = diferença de pressão entre dois pontos da zona de concentração (kPa); 

p sJI = densidade da polpa entre esses pontos (g/cm3
); 

L = distância entre os pontos das medidas de pressão (m); 

g = aceleração da gravidade (m/s2). 

A velocidade superficial de um fluxo na coluna pode ser definida pela relação entre a vazão desse fluxo e a área da seção 
transversal da coluna e é expressa em (cm3/s)/cm2 ou cm/s. 

3. ANÁLISE DE DADOS HISTÓRICOS 

Os resultados médios da recuperação de prata, calculados semanalmente ao longo do período de janeiro de 1998 a abril 
de 2001 estão apresentados na Figura 1 e mostram que a recuperação de prata no concentrado da coluna é muito variável 
tendo apresentado valores entre 40 e 95%. Essas variações podem ser decorrentes de alterações nas características 
da alimentação da unidade e do controle das variáveis operacionais. Verifica-se também que a partir da semana 120, 
correspondente ao mês de abril de 2000, a recuperação de prata no concentrado da coluna foi decrescente. Visando 
identificar as causas dessa redução na recuperação de prata no concentrado foram realizadas correlações entre as variáveis 
de processo e operacionais da coluna. A seguir serão apresentadas as correlações que tiveram maior influência sobre os 
resultados obtidos. 

Os resultados da variação semanal do tempo de residência da polpa na coluna estão apresentados na Figura 2. Esses 
resultados mostram que o tempo de residência da polpa variou de aproximadamente 39 a 45 minutos e foi crescente até 
a semana 11 O, correspondente a fevereiro de 2000, a partir da qual se manteve constante. Entretanto, considerando que a 
taxa de alimentação de sólidos na cohma foi mantida praticamente constante, o aumento no tempo de residência pode ser 
atribuído à redução do hold up do ar e, consequentemente, um acréscimo no volume da coluna ocupado pela polpa. 

Figura 1 -Variação semanal da recuperação de prata 
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Figura 2- Variação semanal do tempo de residência 
da polpa 
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A variação da velocidade superficial do ar ao longo do tempo está apresentada na Figura 3 e mostra que até a semana 
110, correspondente a fevereiro de 2000, a velocidade superficial do ar foi decrescente a partir da qual pennaneceu 
praticamente constante e da ordem de 2,2 cm/s. Esses valores, praticamente constantes para uma variável monitorada por 
um rotâmetro, ou seja, não controlada automaticamente, indica a possibilidade de travamento do instrumento. Nesse caso, 
os valores anotados não corresponderiam à realidade acarretando uma operação fora dos padrões de controle o que pode 
justificar a diminuição da recuperação de prata no concentrado da coluna. 

A variação dos valores do hold up do ar, calculados a partir das pressões medidas em dois pontos da zona de recuperação 
da coluna, está apresentada na Figura 4 e mostra que essa variável foi decrescente até a sernana 120, correspondente a 
junho de 2000, a partir da qual pemmneceu praticamente constante e em tomo de 20% Essa redução no nível do hold up 
do ar, decorrente da redução na vazão do ar, pode ser também responsável pelos baixos níveis de recuperação de prata 
obtidos no concentrado da coluna a partir da semana 120. 

DMI1B8 D 1.01 B9 D 1.01.00 DUI1.01 DS.OS.O 1 

4,5+4 --,.---.....-L--.----,...-.-'-4 ---..-..,......,._...,.-........, 

... I 

~ 4,0 ----:----~----:-~-
y I 

- I 

; 3,5 ---~-·--~--·""----
1 I I 

~ 
ci. 3,0 
il 
1i 2,5 
> 

I i I t 

---~----i---~----r---
1 I 
I I 

I I I 

- .. J .... - .......... - .. t ... - .. - ~ .. - ... 
I I I I 

2,0+--r-......,._...,.._..,.._,_.._,__......,._...,.._-1 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

16+-~--~--+-~--~~~-r--+-~ 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Semana Semana 

Figura 3- Variação semanal da velocidade superficial do Figura 4- Variação semanal do hold up do ar na seção 
ar de coleta da coluna 

Uma análise desses resultados mostra que embora o tempo de residência da polpa tenha atingido níveis mais elevados, a 
redução da vazão de ar foi responsável pela diminuição nos níveis de recuperação de prata no concentrado da coluna. 

4. INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO 

A inspeção da coluna industrial de flotação de prata da CoMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS - CPM pemritiu identificar 
alguns problemas nos sistemas de medição e controle da unidade. A seguir estão apresentadas as principais observações 
e as sugestões para atendimento aos requisitos de operação. 

4.1. Sistema de Aeração 

A diferença de vazão de água entre as lanças do sistema de aeração, nas condições nonnais de operação, não deve ser 
superior a 10%, para garantir wna distribuição unifom1e de ar na coluna. Os resultados obtidos nas medições das vazões 
de água nas três lanças do sistema de aeração da coluna estão apresentados a seguir e mostram que as variações foram 
ligeiramente superiores a 10 %, não indicando a necessidade de novos é1iustes. Além disso, a observação visual da 
distribuição unifonne de ar nas lanças indica que seus orifícios permanecem com o diâmetro de aproximadamente 0,9 
mm não sendo necessária a substituição imediata das lanças. 

Lança esquerda: 6.454 mL!min 
Lança central: 7 .454 mL/min 
Lança direita : 6.512 mL!min 

O rotâmetro de ar foi substituído por uma placa de orifício. Essa substituição teve como principal vantagem a maior 
precisão da leitura e a disponibilidade dessa informação no painel de controle. Os valores de vazão de ar apresentados 
no local e no painel de controle foram iguais. Foi também observado que, nas condições usuais de operação, ou seja, de 
velocidade superficial da ordem de 2,5 a 3,0 cm/s, a espuma no transbordo da coluna apresentou um ótimo aspecto . 

A pressão da mistura ar-água é medida através de umrnanômetro e de um sensor de pressão instalados no corpo da câmara 
de mistura. O sensor envia um sinal para o painel de controle e para o CD 600 de forma a permitir a monitoração dos 
valores e a correção da vazão de ar de alimentação da coluna. A seguir estão apresentados os resultados obtidos, em libra 
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por polegada quadrada (psi), de três leituras realizadas nesses instrumentos: 

Sensor (local) Manômetro CD 600 Painel 

69,78 70 64,98 65,00 

70,14 70 65,00 65,00 

60,00 60 65,00 65 ,00 
Esses resultados mostram que os valores locais (sensor e manômetro) são iguais e que há uma diferença entre esses 
valores e os indicados no painel e CD 600. Para solução desse problema foi realizada, pela equipe de instrumentação e 
controle da CPM, a manutenção das comunicações de sinais entre o local e o painel. 

A vazão de água do sistema de aeração, medida através de um medidor magnético de fluxo instalado na tubulação de 
alimentação da câmara de mistura ar-água, apresentou valores similares na medida local e no painel de controle, ou seja 
de 0,9 m3/h, para uma vazão de ar de 31,1 m3/h e pressão de 70,1 psi. 

4.2. Sistema de Medição de Pressão na Coluna 

A medição de pressão em dois pontos da seção de coleta da coluna é importante para permitir o controle da altura da 
camada de espuma e a detenninação do valor do hold up do ar. Em função disso, foram realizadas medidas para verificar 
a precisão dos valores nos sensores de pressão superior e inferior, instalados a 250 e 750 cm do transbordo da coluna, 
respectivamente. 

Para realização dessas medidas a coluna foi preenchida até o transbordo com água e sem fluxo de ar. Nesta condição, os 
- sensores de pressão devem marcar o peso da coluna de água (1 kPa = 102,2742 mm água). Os resultados reais calculados 

e os obtidos no sensor (local) e no CD 600 estão apresentados a seguir e mostram que os valores são similares e, portanto, 
os sensores foram considerados calibrados. 

-

-

Sensor Superior ------
Real Local 

24,44 24,51 

4.3. Altura da Camada de Espuma 

CD 600 Real 

24,72 73 ,33 

Sensor Inferior 

Local 

72,89 

CD 600 

72,95 

A altura da camada de espuma é calculada através do CD 600 a partir dos valores de pressão determinados no corpo 
da coluna. Para conferir a precisão desta medida foram determinados os valores da altura da camada de espuma para o 
sistema ar-água e ar-polpa, utilizando um flutuador. Os resultados obtidos e os determinados através do CD 600 estão 
apresentados a seguir: 

Sistema 
Altura da camada de espuma (cm) 

Flutuador CD 600 

Ar-água 80 100 

Ar-polpa 83 99 

Esses resultados mostram que os valores estimados a partir das medidas de pressão são diferentes dos reais em 
aproximadamente 20 cm. Isso se deve às variações da densidade da espuma em níveis diferentes aos ajustados no CD 600. 
Foi recomendado que a medida da altura da camada de espuma, estimada pelos valores de pressão, seja periodicamente 
aferida utilizando o sistema de flutuador. 

4.4. Sistema de Água de Lavagem 

Considerando que a medição da vazão de água de lavagem ainda estava sendo realizada através de rotâmetro 
instalado na plataforma superior da coluna, dificultando o acesso para leitura e ajuste da vazão, recomendou-se a 
sua substituição por um medidor de fluxo magnético com indicação da vazão no painel de controle da unidade. Além 
disso, para garantir a uniformidade da distribuição da água sobre a camada de espuma, recomendou-se também a 
inspeção e limpeza periódica da tubulação e dos orifícios de saída da água. 
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4.5. Condicionadores de Polpa-Reagentes 

No projeto da unidade industrial de ftotação de prata em coluna da Companhia Paraibuna de Metais, realizado em 1993, 
foi prevista a instalação de dois condicionadores para adição do ativador sulfeto de sódio e do coletor amil xantato de 
potássio. Atualmente esses reagentes têm sido preparados e adicionados em batelada no tanque de condicionamento e de 
alimentação da coluna. O elevado tempo de residência nesses tanques (t:::::: 7 horas) e o baixo valor do pH da polpa(:::::: 1,4) 
favorece a degradação do coletor xantato. 

A decomposição do íon xantato em meio ácido, ocorre segundo as seguintes reações: 
+ Hidrólise do íon xantato, produzindo o ácido xântico. 

+ Decomposição do ácido xântico. 

ROCS
2
H -+ ROH + CS

2 

Reação considerada irreversível devido à sua elevada velocidade. 

Essas reações mostram a dissociação do íon xantato em meio ácido explicando a redução da eficiência da ftotação e/ou o 
aumento do consumo desse reagente. 
A utilização de tempos de residência excessivos na etapa de condicionamento dos reagentes, nos baixos níveis de pH 
praticados, pode estar sendo responsável pelo elevado consumo de amil xantato de potássio. 

5. RESULTADOS OTIMIZADOS 

Após a substituição e recalibração dos instrumentos da coluna, confonne descrito na seção anterior, foram levantadas as 
condições e resultados referentes à operação da unidade industrial de ftotação de prata em coluna no periodo de agosto a 
novembro de 2001. Esses resultados foram compilados no banco de dados. 

Da mesma forma que foram tratados os dados históricos, os teores dos elementos analisados (Ag, Zn, Fe e Pb) nas 
amostragens para acompanhamento e controle da unidade industrial no periodo de agosto a novembro de 2001 foram 
utilizados para cálculo do balanço de massa e metalúrgico da coluna para cada um dos dias tomados como referência. Para 
isso foi utilizada a mesma metodologia anteriormente descrita. 

Na Figura 5 estão apresentadas as recuperações médias de prata no concentrado da coluna de ftotação ao longo do tempo 
avaliado. Os resultados mostram que foram obtidas recuperações de prata entre 70 e 95% com valor médio no periodo 
avaliado de 82%, indicando que as modificações realizadas acarretaram a elevação da recuperação de prata para os níveis 
obtidos no início de operação dessa unidade. 

A variação da velocidade superficial do ar na coluna no periodo avaliado após os ajustes da unidade industrial de ftotação 
de resíduo de prata em coluna está apresentada na Figura 6. Esses resultados mostram que a vazão de ar, medida pela 
placa de orifício na pressão de trabalho (5 kgf/cm2

), se manteve constante apresentando uma ligeira redução no final do 
periodo avaliado. 
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Os valores do hold up do ar na seção de recuperação da coluna estão apresentados na Figura 7 e mostram que essa variável 
foi crescente durante o tempo de operação da coluna. 

6. CONCLUSÕES 
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Figura 7 -Variação semanal do hold up do ar 

A CoMPANIITA PARAIBUNA DE METAIS- CPM recupera a prata contida na alimentação de sua unidade industrial de 
produção de zinco metálico através da tecnologia de flotação em coluna, implantada desde 1995. Nos primeiros anos de 
operação dessa unidade foram obtidos concentrados com elevados teores e recuperações de prata. A partir do mês de abril 
do ano 2000 até o mês de maio de 2001 a recuperação de prata dessa unidade foi decrescente atingindo niveis abaixo dos 
especificados no projeto industrial. Em função disso, foi desenvolvido um programa de avaliação aplicado à sua unidade 
industrial de concentração de prata, tendo como objetivo a identificação das causas que levaram à redução dos mveis de 
recuperação de prata no concentrado final. 

O trabalho realizado consistiu basicamente da análise dos dados históricos, compreendendo o periodo de janeiro de 1998 
ao mês de abril de 2001, a inspeção, aferição e substittúção de instrumentos de controle da unidade industrial e a coleta e 
análise de dados após os ajustes, para confirmação dos novos resultados. 

Os resultados obtidos indicaram que uma redução da vazão de ar na alimentação da coluna e, conseqüentemente, do 
holdup do ar na zona de recuperação, pode ter sido responsável pela redução dos mveis de recuperação de prata no 
concentrado da coluna verificada a partir de junho de 2000 até abril de 2001. Em função disso o rotâmetro foi substituído 
por uma placa de orifício e os sinais gerados foram enviados ao painel de controle. 

Os resultados obtidos nos quatro meses posteriores às modificação realizadas na unidade industrial mostraram que o 
ajuste das condições operacionais e de controle da coluna levaram à obtenção de uma recuperação média de prata no 
concentrado de 82%, ou seja, significativamente superior aos valores observados anteriormente. 
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