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RESUMO 

Ao longo dos anos a Gerência Geral de Desenvolvimento c Tecnologia (i ETFK da CVR D vem aperfeiçoando 
uma metodologia para dimensionamento de circuitos de moagem c tlotaçào para novos rroictos minera is. Ela 
eng loba uma etapa de estudos de variabilidade em baJll:ada, rlanta riloto de moagem c tlotaçüo, modc lamento 
matemático c simulação para escalonamento do c ircuito industrial. 

Durante a ctara de bancada são realizados ensa ios de Wl. DWT simplificado. tlotaçào rougher e locked cycle tcsts 
com amostras que descrevem a variabilidade do depósito. Arós a finalização dessa etara. são reali zados ensaios 
contínuos de !lotação em Mini Planta Piloto com amostras de furos de sonda representati vas de diferentes períodos 
de lavra. A etapa seguinte compreende estudos com amostra de grande volume cm planta piloto convencional de 
moagem e !lotação. cuja amostra é também utilizada para levantamento de parúmctros de liberação. cinética de 
quebra e !lotação para escalonamento do circuito indust ri al. 

Essa metodologia tem s ido aplicada com sucesso no desenvo lvimento de novos rro_ictos da CVR D. 

Palavras- Chave, moagem. !lotação, variabilidade. mode lamcnto. si mulação. 
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!.INTRODUÇÃO 

Ao longo dtlS anns a CVRD dese nvo lveu uma metodologia para desenvolvimento de proj ctos minerais. A de fini ção de rota s 
de processo c dimensionamento de c ircuitos de bencli cia mcnto de minérios süo a lgun s dos produtos gerados durante a fase 
de pré -viab ilidade de um projeto "grccnticld". Neste trabalho será dado um ent()q ue no dimensionamento de circuitos de 
com inuiçào c n o tação, opcraçôcs gera lment e de maior importâ ncia c m uma usi na . 

A metodologia para detiniç<lo c dimensionamento de circuitos de moage m c !lotação é composta pelas seguintes e tapas: 

estudo de va ria bilidade do minério cm escala de laboratório, operação de planta piloto c modc lamento mate mático c 
s imulação. O produ to desse trabalho é um simulador calibrado que pode ser poster iorme nte utili zado para plancjamcnto de 
la vra c operação da usina. bu scand o sempre· condições ótimas de operação . 

O s modelos utilizados atualmc ntc para dimensionamento de ci rcuit os de moagem. visam somente· a adequaçã o 
granulométrica Jo produto. No entanto. a lihcraçào é o pani mctro mai s importante no dese mpen ho dos processos de 

concentração a jusa nt e. A (icrência de Tecnologia da CVRD esta desenvolvendo uma metodologia de modclamento da 
cinctica de liberaçã o na moagem vi sa ndo uma otimizaçiio da taxa de alimentação na moagem c recuperação metalúrgica na 
!lotação. 

2. ESTUDOS DE MOAGEM 

Du rante a etapa de estudos c m laboratório para moage m sfio rea lizados ensaios de WL AI c DWT s imp lificado co m 
amostras de furo de sonda, pa ra se avaliar a variabilidade do depósito. A pós o estudo de variabi lidade são operad as plantas 
pil oto de moagem SA Ci I AG , moinho de bolas c llPCI R(High Prcssurc (i rinding Roll s). São co lctadas amostras dos testes 
em p lant a piloto para ensaios cm moi nho de tnrquc . 1-IPCIR, DT c DWT completo . Os resu ltados dos e nsai os piloto c 
estudos de varia bilidade são utilizados para mode lar c dimensionar o circuito industrial de cominuiçào. A seguir será feita 
uma bre ve desc ri ção de cada ensaio . 

2.1. Ensaios de Wl e AI de Bond 

O Wi de Bond (Bond, 1960) é um e nsaio cm esca la de laboratório que mede a resistência do minério cm relação à moagem 
de bo las c barras . Este procedimento encontra-se padroni zado pela ABNT. 

O Ai. também desen vo lvi do por Fred Bond. é um e nsa io que tem como objctivo ava liar a capac idade do minério em 

dc sg.3s tar metai s por ahrasão. 

2.2.Caracterização pela Metodologia JKMRC 

A me todologia de caracteri zação tecnológica do minério com base c m testes proposto pelo JKMR C -Julius Kruttschnitt 
Mineral Research Centre, na Austrália. baseia -se, cm índices paramétricos da re lação entre energ ia apli cada c a 
tragme ntaçào res ultante. segundo duas l:1ixas de intensidade de e nergia. Os va lores altos de ene rgia aplicada são obtidos 
mediante impactos sobr.: partícul as süo ob tidos com utili zação do equipamento den ominado DWT (Narayanan and 
Whiten , 1983)- Drop Weight Tcstcr. mostrado na figura 1 .. Os va lores bai xos de e nergia são obtidos po r me io de 
tamhoram~nto das amostras, denominado ··tesh: de abrasão". 
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Figura I -O !)rop W~ight Tcster 

O procedimento padrão de DWT estabelece que sejam submetidas a impac to fragmentos cm cada uma das ci nco faixas. 

A partir de cada classe gran ulométrica sào preparados 3 lotes. cada um deles composto por JO fragme ntos. que são 
submet idos a impactos com ene rg ia especilica entre 0,25 kWh/t c 2 .. 'i kWh/t. Desta li>nna, as pa rtícula s se rão impac tadas 
individual c separadamente, cm cada lote de 30 fragmentos. O material fragmentado provenient e de cada lote é en tão 
reunido c encaminhado ao pene iram e nt o. do qu a l se obtêm parümctros sclccionados de distribui10iio granulométrica. 

Em virtude de limitações de tamanho dos fragmentos c quantidade de ma teri a l di sponível , pode-se adotar proced imentos 
alternati vos para teste das amostras de minério segundo a metodolog ia bas~ada no DWT. Esse procedimen to consiste cm 
submeter aos test es de impacto partícu las contidas cm pe lo menos uma fiti xa de tamanho padron izado, o que permi te qu e se 
trabalhe com amostras de testemunhos de sondagem. 

O procedimento do teste si mplificado (Chiercgati, c l>elhoni, 2002) t0m sido uma boa ferramenta no estudo de 
variabilidade dos depósi tos. foram adotados nos estudos para o Projeto Sossego. Crista lino. l:lau xita de Paragominas. 
Alemão c Conce ição. 

Os testes de impacto executados no I>WT visam determinar os panimctros descritivos da funç ão paramétrica entre energia 
aplicada c a fragme ntação resultante. conforme demonstrado a seguir: 

tiO~ A ( 1-c -b Ecs) 

o nd e: 
tiO 
Ecs 
A, b 

porcentagem passante na malha igual a I O'i~> do tamanho original do fragmento 
energia especi fica ap li cada ao frag mento de minério (kWh/t) 

parâmetros dependentes da resis tênc ia ii quebra do minério 

A função ac ima representa portanto, o comportam ento característico do minl~rio testado, quando :-;uhmetido a impactos que 

ocorrem no interior da câmara de moagem de moinhos A(í /SA<i. O li;nômeno de fragmentação é convenientemente descrito 
por um a curva com rápido cresc iment o ini cia l. determinado pelo panimctro b. tendendo posteriormente a um valor 
assintótico, determinado pelo parâmetro A. conforme ilustra o gr:iti co da Figura 2. 
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Figura 2 -Representação da rclaç<io energia/ fra gme ntação obtida a panir de testes sobre amostras de minérios. 

Ass im. os pa.ràmctrns A c b s<io caral'lc..!risticns de c;.u..la arnostra de minério testada. De acon.Jo corn a Figura 2, a 
fragmentação é ..:rcsccntc conli.lrnW o aumento da energia espccíli<.:a aplicada à partícula, até que um limite superior seja 
atingido. F.m termos pniti..:os. isto signitiea que n processo de trag mcntaç:lo não mai s ocorre a parlir de um certo valor de 

energia aplicada às partículas. ou seja. quanto menor o valor dos par::lmetros J\ c h. maior a resistência da amostra à 
fragmentação por impacto. 

O .IKSimMet é um si rnuladlli. de processo de senvol vido pela equipe do Juliu s Kruttschnitt Mineral Rcsearch Centre -
JKMRC. que utiliza para o dimensionamento de britadores c moinhos os parâmetros levan tados a panir dos testes de 
caracterização ( DWT). 

Após esta calibração, o modelo é em pregado para preve r a distribuição granulométri ca do produto, o nível da carga c a 
potência consumida por um dado moinho, baseados na vazão c distribuiç<io granu lomé trica de sua alimentação, ass im como 
das características do minério alimentado. 

2.3.Estudo de Variabilidade de Moagem 

Com os dados obtidos c m laborat úrio (WI. i\ I, DWT, etc) s:io feitos estudos estatísticos para se avaliar a variabilidade do 

de pós ito . 

2.4.Ensaios em Planta Piloto 

Após a campanha de ensaios de bancada. é reali zada uma campanha de ensaios piloto de moagem Si\G/AG, bolas, HP(iR e 
britagcm. Esta etapa é utilizada para ca lihn u;ào dus so ft warcs c dimensionamento do circui to industrial. 

Na campanha lk ensaios piloto são testadas vúrias configunu,:ôcs de cin.:uitos c condi~Yõcs operaciona is para se aval ia r o 
desempenho de cada equipamento. 

Após os tes tes piloto, são n:alizados testes cm laboratório com amostras de alimentação dos testes piloto. para levantamento 
de paràmctros de quebra (funç<io sclcçüo c quebra, energi a de fratura, Wl, etc ) (Galery et ai., 1994). 

2.5. Ensaios em Moinho de Torque 

O moinho de Iorque do CDM da CVRD tem diàmctn> c comprimento internos de 46 c 3X cm, respectivamente, revestido 
com X <llctas igualmente cspa,adas. i\s <li ctas liizcm o papel de levantadores da carga (liticrs) . O teste em moinho de Iorque 
reLJUI.!r mnostra com a mesma distrihui~ào gran ulomé tri ca da alimentação dn moinho industrial. As bo las devem ter a mesma 

di stribuição de tamanho do moinho que si.! deseja simular 
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A rotina de trabalho é orgmlizada de forma que. ao té rmino de cada moagem. (Alves cl ai., 2004) uma a liquota 
representativa do conteúdo do moinho de mai s ou menos I 00 g é peneirada. a úmido . c retornada ao moinho para a 

continuação do teste , após secagem. Como os resultado s de cada tempo d~: moagem süo obtidos rapidamente. o l.!rro 
experimental é minimizado no laboratório. 

2.6. Ensaios em HPGR de Laboratório 

A CVRD possui um IIPCiR para ensaios de laboratório que possui rolos de 250 mm c opera com uma pequena quantidade 
de amos tras. 

Neste equipamento são feitos estudos para levantamento de parâmetros de quebra. 

2.7. Cinética de Liberação 

De forma a possibilitar a simulação do processo de liberação, na moagem. ~ ncccssúrio parametrizar o diagrama de 
Andrews c Mika (King, 2001) para o minério cm questão. A metodologia utili 1ada C<lnsistc cm um teste de moagem cm 
batclada de uma amostra mono-tamanho. na l~1ixa 2 mm x I mm. aproximadamcnlt:. Esta é uma li·açào onde não ocorre 
liberação da fase de interesse. A amostra é separada cm liquido denso para pmd11zir amostras de fraçôcs mono-teor. Estas 
amostras são moidas cm moinho de batclada, c os produtos da moagem peneirados . Cada amostra de tamanho no produto c 
alimentação do teste de moagem é caracterizada para liberação. cm MEV. obtendo-se assim diagramas de Andrews c Mika. 

Os diagramas de Andrews c Mika obtidos para o minério. süo utilizados para o cálculo de parâmdros de liberação que 
podem ser utilizados no Modsim'M. Assim, o simulador pode ser utilizado para obter dados de recuperação c teor na etapa 

de tl otaçào. cm função da di strihui çào de tamanhos obtida na moagem. c possibilitando a otimizaçiio da etapa de 
cominuiçào. 

2.8.Dimensionamento do Circuito Industrial de Moagem 

Baseado nos resultados dos testes de labor~Hório c planta piloto é feito o dimensionamento do c ir4w'uito final de cominuiçtw. 
utili zando softwarcs de s imulaçüo tai s como Modsim'M. JK Si mMct c Moly Cop Too is c VKA-Hall Mi li Sizing. 

Nesta etapa são apresentados os equipamentos com suas dimcnsôcs c um halanço de massas completo do circuito. cnm a 
liberação ótima para o melhor desempenho do circuito de moagt.:m c tlota":Jo. 

3. ESTUDOS DE FLOT AÇÃO 

Os est udos de !lotação desenvolvidos na Ütsc de Pré -Viabilidade de um projeto mineral constituem-se na execução de 
ensaios de laboratório (roughcr, clcancr c lockcd cycle tcst) com amostras de furos de sonda. para determinação dt 
variabilidade do depósito cm termos de recuperação metalúrgica c qualidade do concentrado tina!. Em seguida são 
reali zados testes contínuos cm Mini Pl,tnta Piloto com amostras de diferent es litologias c períodos de lavra. para 

confi rm ação dos resu ltados ~ bancada c leva ntamento de padmctros de processo essenciais para dimensionamento dos 
equipamen tos industriais. A seguir será feita uma descri ção de t:ada ensaio c discutidos os ohjctivos c resu ltados. 

3. I. Variabilidade de Flotação 

3. I . I Tes tes Rou ghcr 
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As amostras de furos de sonda sào <ktalhadamcntc <kscritas pelos geólogos do campo c chegam no laboratório 
acompanhadas de um relatório descriti vo utilizado para nortear os estudos de mineralogia . As amostras são britadas para 
obtenção de I 00%,< !mm c caracterizadas quanto ii análise química. mineralógica, densidade real c conteúdo de magnctita. 

O estudo de libcra,,io . reali zado cm QEM SCIIN ou microscópio ótico. dá urna indicação do PXO de moage m (Gonçalves, 
et al..2003)a se r utili ?ado para o minério estudado. 

São reahzados ensaios Jc t1otaçào roughcr com a amoslra moída a diferentes PXO, de forma a avaliar a intluência da 
granulomctria na rcc upcraçüo metalúrgica dos metais de interesse. Um vez dcllnido o PRO de moagem. são realizados 
ensaios de tlotaçào rough er para dctiniçüo da melhor receita de reagentes. Dessa forma, são definidas as condições do teste 

padrão de tlotaçüo roughcr. 

O teste padrão de floração ~ feito cm amostras de furos de sonda. colctadas cm malha regular, buscando abranger toda a 
zona minerali zada. 

O c"udo de variabilidade permite o diagnóstico do comportamento metalúrgico das diferentes áreas do depósito, 
reclassificação dos tipos de minerio quanto à sua resposta metalúrgica. obtenção de curvas de co rrclaçüo entre parâmetros 
do minério c as recuperações metalúrgicas dos metais de interesse c diminuição do risco do empreendimento devido a um 
melhor conhecimento do depósito c sua potencialidade cm gerar valor. 11 figura 3 apresenta um exemplo de resultados 

obtidos na etapa de variabilidade de !lotação. 

Rec de Cobre versus Teor incial de cobre 

•• :-,;r .-.._ ·~ ~.~·---------'--------11 
~! __________ _ 

- ---- ----------·~ 
ê """•· ~- Rec.Cu( ;> ;,::·:lA-22~~;~/teo_• _c"------------------1 
~ ~~r . -------·---------------------1""'::=1~=,-----j 
... • \\!)\ 

-8 
~ "'+-----------------------_, 

4 \M ! 

Teor inicial cobre(%) 

Figura .> -Curva de Recuperação de Cobre versus Teor Inicial de Cobre em Estudo de Variabilidade 

3. I. 2 Testes Clcancr c LC'T 

Os te stes clcaner c LCT são realizados cm amostras compostas a partir das amostras individuais da variabilidade roughcr. A 
composição das amostras utili za critérios de similaridade de comportamento frente illlota<;ão c composição mineralógica . 

As co ndiçôcs do teste clcancr são definidas prcliminanncnte c o teste padrão clcaner é aplicado a cada amostra composta. 
Em seguida süo feitos os Lockcd Cycle tests (LCT) objetivando a obtenção de rec upe rações metalúrgicas llnais para 

dili:rentcs amostras. Os concentrados finai s dos testes LCT (Onpuu, 2001) são caracteri zados química e mineralogicamente 
de túrma a permitir uma avaliaçüo da qualidade do concentrado final de !lotação para o minério ~studado . 

O lockcd cycle tcst (LCT) ~um ensaio composto de uma s~ric de testes de Jlotaçào clcaner cm bancada, ou ciclos. no qual 
os produtos intcnnediúrios gerados cm um teste (ciclo) süo adicionados ao teste (ciclo) subsequente para s imular a operação 
de um processo cnntinun. no qual materiai s de teores intcrmcdiúrios são rccirculados. Os produtos de todos os ciclos 
(concentrado c rcjeitos linais) sii<.> analisados quimicamente para cobn: por FRX para acompanhamento do ensaio e 
definição do c ido a partir do qual l(>i atingido o regime permanente . Os rcsultadns são balanceados cm softwarcs de balanço 
de massas. 
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3.2 Testes Contínuos em Miniplanta Piloto de Flotação 

A Miniplanta piloto de llota~ ào é um ClJUipamcnto compacto que opera continuamente com amostras de furos de sonda 
proveniente de campanhas de exploração geológica (Andrade, et al.,211114). 

A MPP é equipada com 12 células Dcnvcr de I, 7 litros cada. As células são conectadas por bombas pcrist:íltieas que 
permitem o arranjo de qualquer conlígura~ào de circuito. Possui ainda um sistema de .:ontrolc individual da vazão de ar c 
da s velocidades de rotaçüo das espátulas c rotorcs. As medidas de p\1 c Eh são rei tas com elctrodos do próprio cquipamento. 
A vazão de alimcnta~ào da planta pode va riar entre 5 c I O kg/h. Os reagentes s:io alimentados continuamente por bombas 
pcristálticas. A moagem primária é feita cm moinho do: barras cm batcladas de 20kg. ;\ rcmoagcm dos concentrados 

intermcdiario sé !Cita cm um moinho de pinos vertical. A figura 4 mostra a MPP cm detalhe. 

figura 4. Mini Planta Piloto de Flotaç;io 

Geralmente os testes cm MPP (Santos ct ai., 200.1) duram cm torno de .1 0 a 40 hora s. Nesse per iodo s;io !c itas amostrage ns. 
denominadas aberta 1.! fechada . A amo~tragcm aht:rta constitui-se pela coleta dos produtos tinais tio teste por um tempo de 2 
a 3 horas I! a amostragem fechada <.:arm:: tcriza --se pela amostragem de todos os pontos do circuitn . Com os resultados de 
análise química dos produtos das amostragens Slin feitos halan~os de massa. úgua L' m~talúrg ico t:lll softwar~ com~rcial. 

Os dados obtidos nos testes em MPP p~rmitcm a confirnu1çüo dos n:sultados metalúrgicos nhtidos em escala de bancada. 

levantamento de pará metros d!..! processo para dimensionamento dos equipamentos industriais (l.oyola c Gonçalves, 2005) c 
geração de amostras de rejeito c conccntr~do para k s tcs de scu imcntaç:lo c tíhragc m . 

3.2 Simulação de Flotação 

Atualmcntc existem modelos matemáticos de moagem c llotaçüo (King. 200 I) que levam conta paràmctros uc libe ração 
para cálculo de consumo energético. tamanho de equipamentos e n:cupenu,:tlo mctalllrg.ica na llota\·ào. No entanto. esses 
modelos necessitam de validação. A CVRD ~st<J dcs~n,,.o\vcndo um trabalho de pesquisa visando a utili zação e 
comprovação desses modelos e m suas plantas cm opcra~ào. 

4. CONCLUSÃO 
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Os estud os de processo desenvo lvidos na f>!Se de prc-viabilidade de um projeto devem ser robustos o suficiente para 
~ ustcntar decisões de investimento por parte dos acionistas de uma empresa . Na CVRD essa etapa é con s iderada como uma 

das mais importantc c são emp regados rec ursos ncccssú ri os para a minimi;.ayào dos ri scos do projeto. 

A integração das c4uipcs de desen vo lvimento. implantação c operação, é extremamente importante para garan tir urna 
ut ilização adequada do conhecimento gerado uurant c as etapas do cmprecnuim cnto. Os dados obt idos na etapa de 
desenvolvimento devem ser utili zados para o plancjam...:nto de lavra c processo, visando atingir condições ótimas de 
operação da us ina. 

A CVRD busca continuamc:ntc o Ucscnvolvimcnto c monitoramcnto tlc novas tecnologias de pro<.:csso, v isando proporcionar 

a utili zação de tec no log ias de ponta no desenvolviment o tk novos projetos c otimi zaçiio de plantus em operação. 
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