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RESUMO 

O projeto Sossego iniciou-se cm l <J%. com a formaçilo de uma joint vcnturc entre a CVR D c a Phclps Dodgc. para 
c:xploraç;lo de alvos promissores de cobre calcopiritico na rcgiilo de Caraj<ís. PA. 

Os estudos de conccntraç;lo iniciaram-se cm l <J<JX. no Centro de Desenvolvimento Mineral. CDM. CVRD. c seguiram 
metodologia ri go rosa. a f1m de fornecer informações que cmbasasscm a decisão sobre o empreendimento. O projeto foi 
aprovado cm 20tll . após a conclusilo dos estudos de viabilidade. No mesmo ano. a CVRD adquiriu a participaçilo da 
Phclps Dodgc c. no momento. o projeto Sossego encontra-se na fase de estudos de engenharia detalhada. com implantação 
prevista para 2004. 

O projeto Sossego inaugura uma nova fase de investimentos cm mineração no país. o que toma relevante retomar a 
discussilo cm torno da forma de avaliaç;lo de novos projetas. Este artigo apresenta os principais aspectos dos estudos de 
conccntraçilo. sua forma de coordcnaçilo. sua intcgraçilo com as outras ~1rca s de conhecimento. geologia c engenharia . 
bem como os desenvolvimentos decorrentes . 

PALAVRAS-CHAVE: Beneficiamento de Cobre. Projeto Sossego. Viabilidade de Projetas Minerais. 

I. INTRODUÇÃO 

O projeto Sossego foi criado visando a c:xplotaçilo das rcscr.·as de cobre da Serra do Sossego. locali;.ada cm Carajús. 
PA . Os recursos contam com 56') mil hõcs de toneladas de minério. a ll.X'Y., de cobre c 0.22 ppm de ouro . O im·cstimcnto 
previsto é de cerca de US$-1-30 milhões. correspondentes a uma opcraçilo de lavra a céu aberto que irá produzir 140 mil 
tia de cobre c :i t/a de ouro contidos cm concentrado. O start up está previsto para o primeiro semestre de 2004. A figura 
l apresenta a localizaçilo do projeto. 

As rcscr.•as do Projeto Sossego derivam de dois depósitos principais, Sequeirinho c Sossego. O depósito de Sequeirinho é 
o mais importante cm termos de tamanho c consiste de uma zona simples c contínua de mineralização. A mineralização de 
cobre o:xidado ocorre na porção intcmpcri1;1da do depósito cm uma profundidade de cerca de 30 metros. O teor de cobre 
varia entre 0. 1 c 3% nesta 1.ona . A mincrali:t.aç;lo de elevado teor de sulfcto ocorre cm brechas. A c:xtrcmidadc oeste deste 
corpo é denominada Pista c a porç;1o leste é chamada /3aian o. O depósito de Sossego contém aproximadamente 16% das 
rescr.·as c apresenta a calcopirita como principal mineral. 

Os estudos do projeto iniciaram-se cm I <J%, com a criaçilo de uma joint-vcnturc entre a CVRD c a Phclps Dodgc (PD). O 
desenvolvimento do processo de concentração do cobre de Sossego foi uma atividadc co1~junta entre técnicos da CVRD 
c Phclps Dodgc. 

A grande maioria dos testes foi feita no Centro de Desenvolvimento Mineral da CVRD. localizado cm Santa Luzia. nas 
imediações de Belo Hori1.0ntc. coordenados por técnicos da CVRD c contando com o acompanhamento de técnicos da 
PD. Quando necessário. houve a participação ativa de fomcccdorcs de equipamentos. 
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Figura J - Localização do Projeto Sossego 

O grande aprendizado por parte do grupo da CVRD foi a filosofia de evolução do programa de ensaios. Havia a 
preocupação constante em executar apenas os testes suficientes para dar suporte à fase então em estudo, aprofundando 
e aumentando o programa à medida que o projeto se mostrava viável técnica c economicamente e passava para a fase 
seguinte. Isto significou grande economia de recursos e principalmente de tempo, sem perda da qualidade das decisões. 

Neste artigo, é descrito um resumo do programa de trabalho e os resultados obtidos que respaldaram as três grandes etapas 
dos estudos de projeto: a conceituai, a pré-viabilidade e a viabilidade final. 

2. FASE CONCEITUAL (SCOPING STUDY) (1998). 

A fase conceituai é aquela que, com o mínimo de dispêndio financeiro e esforços laboratoriais, fornece evidências da 
viabilidade técnica e econômica de um projeto. A partir das informações obtidas, é possível determinar se o estudo 
deve ou não prosseguir para um detalhamento da viabilidade. Nesta fase, são conduzidos testes metalúrgicos em 
caráter exploratório para determinar a dureza do minério e recuperações esperadas para os métodos de processamento 
selecionados. Os fluxogramas adotados, bem como as demandas de infra-estrutura, de água e de energia são estabelecidas 
e seus custos são baseados em experiências prévias de instalações conhecidas a partir das quais se preparam as listas de 
equipamentos. 

É ainda nesta fase que são identificados os chamados "fatal ftaws", pontos-chave que podem comprometer todo o sucesso 
do empreendimento. Os resultados obtidos balizarão, em muitos aspectos, toda a filosofia de abordagem dos problemas 
nas etapas posteriores, filtrando os estudos seguintes de dispêndios de ordens de grandeza superiores, tanto financeiros 
como de tempo. Por isso, contrariamente ao que muitas vezes se observa, o grupo de técnicos envolvidos neste estudo 
deve ser o mais experiente que a empresa possui. 

Seguindo esta linha de pensamento, instituiu-se uma abordagem de estudos de concentração envolvendo intercâmbio 
constante de informações com a geologia, visando obter dados de processo sempre condizentes com a expectativa de 
reservas, tanto em conteúdo de cobre como em distribuição espacial. Deste modo, no início dos estudos, a equipe de 
geólogos preparou amostras compostas dos alvos Sossego e Sequeirinho. A composição foi feita com testemunhos de 
intervalos de vários furos de sonda coletados em diversas alturas e seções geológicas, de forma a tomá-las abrangentes, 
e com teor médio próximo da expectativa da futura reserva. Estas duas amostras compostas foram testadas em separado 
e posteriormente em mistura. Os dados obtidos embasaram o fluxograma de processo. Para detalhamento do estudo 
conceituai de Sossego foram consideradas muitas similaridades com Candelária, uma mina da Phelps Dodge, no Chile, 
com mesmas características de moagem e circuitos similares aos estudados. 
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2.1. Programa de Testes 

O programa de testes teve os seguintes objctivos: 
·caracterizar a amostra inicial (química c mineralogicamente): 
• levantar o Wi de Bond: 
• definir a granulomctria apro.\imada de moagem de liberação do estágio de flotação roughcr; 
• definir um esquema padrclo búsico de reagentes c condições de tlotação: 
•definir a recuperação roughcr preliminar: 
·a partir das informações anteriores, definir um tcstc-padrclo de fl otação: 
• definir a qualidade química preliminar do concentrado final. 

Também nesta fase deu-se início a um estudo intcrlaboratorial para chccagem dos métodos analíticos dos elementos
chave: cobre. ouro c flúor 

2.2. Resultados Obtidos 

Camctcrização inicial das amostras . A tabela I contém os resultados de análises químicas c a minera lógicas das amostras 
compostas. 

Tabela 1- Anúliscs Químicas c Mineralógicas das amostras iniciais de Sossego c Sequcirinho 

Análise Mineralúgica Análise Química 
Minerais Sequeirinho Sossego Elemento Unidade Scqueirinho Sossego 
Calcopi rita 3 3 Cu % 1.28 1,07 
Magnctita 8 9 F ppm 900 1500 
Anfibólio 24 2 Au ppm 0.34 0.27 
Qua11:1.0 21 24 Ag ppm 2 ~ 

-' 
Albita+microcli na 21 24 c '% 0.16 0,77 
Clorita 2 14 Fc total 'X. 15.! 9. I 
Biotita 5 lO s % UI 0,95 
Epidoto lO 2 Si '% 21,9 26,4 
Carbonato < I 6 Cu: s ------ 1,16 1,13 

Pode-se observar que o teor de ouro é bai.\O, sendo relativamente pouco significativo para a cconomicidade do projeto. 
A mineralogia indicou que a calcopirita é quase exclusivamente o único mineral de cobre presente. Não foi observada 
presença de pirita. Os minerais portadores de flúor são os silicatos (clorita , biotita c anftbólios) e apatita . A presença 
de ca rbonatos c ausência de outros sulfctos indicam pouca probabilidade de geração de rejeito com drenagem ácida, 
provenientes da O.\idação de minerais C.\postos <1 atmosfera, o que é. na maioria das vezes, a grande origem dos impactos 
(Hnbicntais de projctos desta naturc1.a. 

Wi de Bond Os valores de Wi. da ordem de l7kWh/L indicaram um minério com dureza média a alta, similares ao 
minério de CandclMia. De maneira amíloga ao C.\istcntc neste empreendimento. considerou-se. para fins de 1hr-;ogrmna 
de processo. um circuito convencional de moagem SAG seguida de moagem de bolas. 

Granulomctria de liberação. tipo. dosagem de reagentes c recupcmçõcs de cobre c ouro Para determinar a gra nulomctria 
mais adequada ao processo. foram reali zados testes roughcr com diferentes granulometrias de moagem. Observou-se 
que na maior granulomctria testada, a 80'% < 125 ~tm, as recuperações de cobre c ouro eram altas. acima de 92'% c 80% 
respectivamente. Os colctorcs escolhidos foram o A3 50 (anui :xantato. 25 g/t) c o A3 302. (estcr .\ântico. 25 g/t ). Como 
espumantes foram escolhidos o A65 (álcool poliglicólico, I 0-15 g/1) c MIBC (10-15 g/1) . Verificou-se que a cal não 
eríl necessária c a notação foi conduzida com pH de 8,5. Convém ressaltar que nesta fase não houve a preocupação de 
otimizar os reagentes, cm tipo c dosagem. Esta otimização só foi feita na fase de viabilidade ftnal. 

A recuperação de cobre para a amostra do Alvo Sossego foi um pouco maio r do que para Scqucirinho. Observações 
microscópicas das tc.\luras indicaram que a amostra de Sossego tem cristais de calcopirita maiores e de menor 
intercrescimcnto com os minerais de ganga. 

Qualidade do concentrado final e recuperação de cobre final Foram feitos testes com o concentrado rougher remoído cm 
um tempo padrão. sem controle de granulomctria, c o produto remoído foi submetido a um circuito de limpeza constituído 
de um estágio clcancr, recleancr c scavcnger do clcancr. 

Os concentrados obtidos foram considerados de boa qualidade. com 33% de cobre, 34% de crL...:ofre e 26% de ferro. 
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Os teores de flúor foram abai:-;o do limite de penalidade, ou seja, menores que ]00 ppm. Não foram observados outros 
elementos deletérios. 

A recuperação final de cobre considerada foi de 90'% cm cobre para um concentrado com JO'% de teor. um pouco menor 
que aquela obtida no csti1gio rougher. para fazer face ;Is perdas do rejeito scavcngcr do clcancr. A recuperação considerada • 
para o ouro foi de 75%. um pouco menor que a obtida no cstúgio roughcr. 

Fluxograma de processo c plano dirctor O fluxograma básico de processo foi definido nesta fase c está mostrado na ftgura 
2. É um circuito bastante simples e convencional. 

Inicialmente o minério é britado c moído em moinho scmi-autógcno. cm circuito fechado com pcnciramcnto c rcbritagcm 
dos pebh/e.1·. O produto passante na peneira que fecha este circuito de moagem alimenta o circuito de moagem de bolas. 
que funciona também cm circuito fechado com ciclonagcm de classiftcaçao. O material moído na granulomctria desejada 
alimenta o circuito de notação roughcr, composto de células mccánicas. O rejeito deste circuito compõe a maior parte 
do rejeito final. O material flotado no circuito rougher alimenta o circuito de rcmoagem. que também opera cm circuito 
fechado com ciclonagcm. O circuito de limpeza é composto por um csti1gio clcancr cm células de colunas. O rejeito 
da etapa clcancr alimenta um circuito scavenger, cujo concentrado rccircula no circuito na alimentação do sistema de 
rcmoagcm. O rejeito scavcngcr do cleaner é a parte complementar do rejeito ftnal. 

O plano dirctor preliminar foi definido com visitas ;) jazida de Sossego. alguns estudos adicionais simples (por exemplo. 
estudos gcomccflllicos das rochas. estudos hidrogcológicos. etc) c predominantemente com a experiência da equipe. 

Com base nos pará metros disponíveis naquela fase c com a experiência do gmpo, foi levantada uma estimativa de custo de 
investimento c operacional. Conforme foi dito anteriormente. muitos dados utili zados nesta fase foram baseados naqueles :'I 
verificados cm Candelária. Com base nestes números, foi feita uma avaliação da atratividadc cconômica do projeto. 
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Figura 2- Fluxograma simplificado do processo da Usina de Sossego 

Pontos- Chave "Fatal F!mFs" As questões-chave levantadas foram: a) gestão dos recursos hídricos (região de topografta 
plana e baixa. próxima rios de grande fluxo e altos índices pluviométricos): b) conftnnação da boa qualidade do 
concentrado c c) acesso c compra de terrenos (região de muita grilagcm c posses com titularidades duvidosas). Estas 
questões foram resolvidas ao longo dos estudos. 

3. FASE DE PRÉ-VIABILIDADE (1999 E 2000). 

3.1. Estudo de variabilidade do minério 

Do ponto de vista de processo, a principal questão abordada nesta fase foi a variabilidade do depósito. Este estudo 
objetivou avaliar o comportamento do minério em diversos pontos da jazida, não apenas para identificar possíveis regiões 
de difícil processamento mas. principalmente, para fomecer informações de processo que pudessem ser inseridas no 
modelo de blocos geológico. • 

Para isto foram coletadas inicialmente 32 amostras dos dois alvos, cm uma rede regular. buscando abranger toda a zona 
mineralizada. Cada amostra foi submetida ao estágio de notação rougher cm um teste padr.:1o. Esta fase foi denominada 
Fase A de variabilidade. Em scgltida à Fase A, outras ó2 amostras foram colctadas c submetidas ao processo de llotacão. 
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também obedecendo à uma rede regular de amostragem. Esta fase foi chamada Fase B de variabilidade. Os resultados 
obtidos estão apresentados no grMko da fi gura 3 para Sossego e Scqucirinho. 
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Figura 3- Resultados de recuperação roughcr para as primeiras etapas de vari abilidade 

Como pode ser visto , hú uma rel ativa dependência da rccuperaçilo de cobre cm função do teor inicial. Os resultados 
do Alvo Sossego tendem a ser maiores que os de Sequcirinho. De fonna geral. para teores acima de 1% inicial. as 
recuperações de cobre são acima de 90%. Não foram observadas zonas com problemas especí ficos de concentração. 

Observações ao microscópio feitas no reje ito da amostra que apresentou resultados anômalos de baixa recuperação. 
indicaram a presença de superfíc ies ox idadas. em virtude de esta amostra estar cm cota bem alta c próxima à zona de 
transição. 

Estudos similares de variabilidade de moagem SAG ou AG foram feitos com testemunhos de sondagem colctados 
especificamente para este fim . 

Convém ressaltar que a variabilidade foi um aspecto extensamente avaliado. desde a fase de pré viab ilidade até os estudos 
de viab ilidade finaL Os resultados foram co nsolidados c repassados para a equipe de geó logos. para inclusiio dos dados 
de processo ao modelo de blocos 

3.2. Qualidade do concentrado 

Com a finalidade de permitir uma avaliação da qualidade do concentrado final. ao final da fase A de variabilidade. foram 
compostas sete amostras com o restante das 32 utilizadas naquele estudo, sendo quatro de Scqucirinho c três de Sossego. 
A composição se fez segundo a profundidade (superficial. intermediária c profunda). de modo a indicar os resultados a 
serem obtidos durante a lavra do depósito. 

Cada amostra foi submetida a um teste cíclico de llotacao, simulando o circuito fechado. Os resultados obtidos estão 
resumidos na tabela 1 L 

Tabela II- Qualidade dos concentrados finais obtidos cm bancada em ci rcuito fechado 
Nimen{1c{io Cot1m1t1ado Fina 

Teor Teor Rectlll 
Amostm Cu(%) Cu(%) Cu(%) 

C::ll·=C1m10·1 1 32 lll1 qn :1 c~"J 

~:ll ::C o rrPO 2 2 76 34 9 96 0% 

So~Cmm03 2 07 32 2 91 t:% 

Seg_Corno04 11 28 4 94 4~:o 

SeqComp05 1 08 213 8 94 7% 

Se (1i::: orrw06 o 51 31 2 :::8 ., ';~) 

Confinnou-sc que as recuperações cm cobre são altas, acima até daquelas consideradas na fase conceituai. O concentrado 
final dos últimos ciclos foram enviados para uma caracterizaç;lo química completa, para conflflnaçiio da boa qualidade 
do produto. (Observação: um dos testes com amostra SeqComp07 foi desconsiderado por problemas operacionais) 
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3.3. Outros testes 

Além dos testes de variabilidade c qualidade do concentrado. nesta fase foram iniciados alguns testes de sedimentação. 
ftltragcm c inlluência da água da região nos resultados da notação. Também foi estudada a granulomctria de rcmoagem , 
definida prcliminannente nesta fase a 80% passante cm 26 ,um 

4. ESTUDO DE VIABILIDADE FINAL ( 2000 E 2001) 

4.1. Continuação dos Estudos da Variabilidade. 

Nesta fase foram testadas outras cinqüenta amostras de outras regiões dos depósitos. acompanhando as novas campanhas 
de sondagem e principalmente da zona a ser mineradas nos primeiros 5 anos da mina. Esta fase foi denominada 
Variabilidade C. Os resultados estão apresentados no gráfico da figura 4. Conforme pode ser visto. não foram identificadas 
regiões anômalas importantes. 
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Figura 4 -Resultados do estudo de variabilidade das fases B c C 

4.2. Estudos em escala contínua. 

Para permitir estudo de notação em escala contínua a partir de amostras compostas de testemunhos de sondagem, a CVRD 
adquiriu uma pequena porém sofisticada planta piloto de t1otação, denominada "mini planta piloto". As características 
deste equipamento já foram descritos cm outro trabalho. apresentado no XVIII ENTMME. em 2001. 

Várias amostras foram compostas e testadas na mini planta piloto de flotação. segundo o planejamento de lavra, visando 
confirmar os dados obtidos em bancada, as vazões dos 11uxos intermediários e detenninar os parâmetros de flotação para 
engenharia. 

Cada campanha de teste contínuo na MPP era precedido em uma campanha de testes cm bancada em circuito aberto 
(rougher e completo) e cm circuito fechado (LCT) Estes testes balizaram as condições de reagente da campanha piloto. A 
composição das amostras foram feitas segundo o planejamento de lavra disponível naquela época, indicando uma relação 
de Sequcirinho para Sossego de 70/30. 

As principais campanhas foram aquelas realizadas com as amostras compostas simulando os primeiros anos de lavra. o 
período intermediário c os últimos anos até o final da mina. Os resultados finais. com balanço de massasjú <üustados. estão 
contidos na tabela III. Os !luxos finais e internos foram amostrados para teor e vazão. 

Os produtos dos testes foram coletados. Testes complementares de sedimentação c ftltragcm foram feitos com o 
concentrado final, com a participação importante dos fabricantes de equipamentos (Outokumpu. Svcdala c Mctso ). 
Amostras de rejeito foram enviadas para caracterização dos impactos ambientais potenciais. Também nesta fase foram 
feitos contatos com uma empresa fabricante de coluna de t1otação para dimensionamento das colunas cleancr (Canadian 
Process Tcchnologies). 
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Tabela III -Resultados de testes de notação contínuos cm Miniplanta piloto 

Ro~r CJeaner 
Amostra Toor Rec 

tp..-íodo de lnidal POO Teor Cu Recup Cu Massa Reoup Cu POO R ecup Global 

Teste lavra) Cu(%) Moagem Rec Massa (%) (%) (%) Cu(%) (%) Remo agem (%) 

MPP04 Inicial I 22 21011m 69 17 2 96 2 39 30 995% 80%<44 um 95 7 

MPP07 lnte rm.ediária I 08 210um 57 17 9 94 8 34 29 4 99 3% 80%<44um 941 

MPRJ8 Final 092 210um 62 140 93 9 28 30 7 98 6Y. 80%<44um 92 6 

4.3. Teste piloto de moagem 

Amostras de grande porte foram obtidas a partir de furos de testemunhos de sondagem de ó polegadas de diflmctro. com 
o objet ivo de serem submetidas a testes piloto de moagem autógena c scmi autógena. Estes testes foram feitos no Centro 
de Invcstigacioncs Míncro-Mctalúrgicas (C IMM). em Santiago. Esta campanha foi acompanhada por técnicos da CVRD 
c Phelps Dodgc. 

4.4. Testes de bancada adicionais 

Nesta fase foi feita um número C.\prcssivo de testes bancada para dcflllição dos seguintes parámctros : 

a- granulomctria final de moagem- P80 a 210 ,u m (nota: esta moagem foi a utilizada nos testes da MPP) 
b -granulomctria final de rcomagcm- P80 a 44 ,u m 
c - necessidade de rcmoagcm cm moinhos ccrámicos ou de pebblcs. 
d - outros reagentes de llotaç<1o 
c - notação ··nash' no circuito de rcmoagcm . cujos resultados não foram encorajadores. 

Além desta campanha cm bancada. foram feito s testes para verificação da c:-.:istência de ouro grosso a ser recuperado por 
um circuito gravít ico na carga circulante da moagem. Os resultados ru1o fo ram promissores c esta rota foi abandonada. 

Todos os resultados obtidos foram repassados para a empresa de engenharia . 

5. CONCLUSÕES 

Os números muito promissores do valor do empreendimento. o bai:-.:o custo operac ional de produção de concentrado 
c bai:-.:o risco levou a CVRD ú decisão pela implantação do projeto Sossego, levando-a a comprar a parte do direi to 
mincrário pertencente ú Phclps Dodgc. 

O projeto atualmcntc cstú cm processo de implantação. sendo o início das operações previsto para início de 2004 . O 
investimento de capital for calculado cm US :\84 milhões, para um projeto de 15 milhões de toneladas/ano de ROM, com 
a geração de 4(J() mil toneladas de concentrado para venda no mercado nacional c internacional. 

Os fmtosdcstc projeto foram c serão muitos. Este empreendi mento irá gerar 500 cmprcgos dirctos. levando desenvolvimento 
sócio-cconômico para uma região carente do Brasil. Este foi o primeiro de uma scqüência de empreendimentos de cobre 
c niquei que deverão ser implantados pela Dirctoria de Não Ferroso na Província Mineral de Carajás. Através do Projeto 
Sossego a Co mpanhia Vale do Rio Doce inaugura uma nova úrca de negóc ios. 

O Centro de Desenvolvimento Mineral se sente muito orgulhoso de seu papel neste empreendimento. O aprendizado 
conquistado, de valor incstimúvcL está sendo aplicado nos outros projetas. Neste sentido. vale a pena ressaltar: 
• a importfmcia da scqi.iência lógica de estudos, com aprofundamento c dctalhamcnto compatíveis com a fase de 
decisão; 
• a intcrdi splinaridadc dos empreendimentos minerais c sua necessidade de integração cm todas as fases do projeto. 
questão óbvia porém poucas vc;.cs observada: 
• a rclcv<1ncia do projeto ser bem fe ito desde o seu início: 
• a necessidade da complementação da equipe com colegas de outros centros de desenvolvimento similares c fabricantes 
de equipamentos. 

Os autores deste trabalho se sentem muito fcli ;.cs pela sua contribuição aos colegas das empresas envolvidas c finalmente, 
mas não menos importante, pela sólida amizade que foi constmída durante este período. 
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