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RESUMO 

Sossego é a primeira mina de cobre da CVRD cm operação no Brasil. A planta é localizada em Carajás, no estado do 
Pará, onde a CVRD possui diversos outros projetas. Este artigo descreve a aplicação do simulador FLEET para a 
otimização do circuito industrial do Sossego, incluindo comparação entre a predição do modelo e resultados industriais. 

Palavras Chaves: Sossego, flotação, Teste bancada, FLEET 

ABSTRACT 

Sossego is the tirst ofthe CVRD's copper mine in Brasil to start operation. The plant is located in the Carajas district, in 
the state of Para, where CVRD has severa! other projects. This paper describes lhe application of the FLEET simulator 
for optimization of the Sossego flotation circuit, including comparison between model prediction and actual plant 
results . 
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L INTRODUÇÃO 

FLEET é um simulador para flotação desenvolvido pela SGS-Minnovex com o apoio de sete das maiores empresas de 
mineração do mundo, entre elas a CVRD. As variáveis relacionadas ao minério são medidas por um teste padrão de 
flotação em bancada, denominado MFT, enquanto as variáveis relacionadas ;\ múquina são calibradas através de 
amostragens industriais. A metodologia MFT-FLEET permite a simulação dos diferentes cenários de tipos de minérios 
e condições operacionais, sendo esta a base para os projetos de otimização de planta e de plano de produção (Dobby and 
Savassi, 2005; Bulled and Mclnnes, 2005). 
O objetivo principal desse trabalho foi diagnosticar o desempenho metalúrgico da !lotação do Sossego, bem como 
propor melhorias, através da utilização da metodologia MFT-FLEET . Em termos específicos, este objetivo se trad uziu 
em: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Amostragem dos principais fluxos do circuito industrial 
Realização de teste de flotação MFT na alimentação do rougher c do clcaner 
Conversão dos teores metálicos para minerais através de um modelo mineralógico simplificado 
Balanço de massa dos teores dos minerais 
Extração de parâmetros do MFT 
Calibração do simulador FLEET 
Estudos de simulação 

Esses passos serão discutidos em mais detalhe nas próximas seções para o caso específico da planta de flotação do 
Sossego. 

2. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE FLOTAÇÃO PARA O SOSSEGO 

2.1 Configuração do Circuito do Sossego 

A campanha de amostragem do Sossego foi conduzida no início de Junho de 2005, um ano após o start-up da planta. 
Foi realizado um total de seis amostragens completas, cada uma envolvendo dez fluxos diferentes. O circuito de 
tlotação é ilustrado na figura I. O produto do circuito de moagem alimenta duas linhas paralelas roughcr com sete 
células mecânicas de 160m3 por linha. O concentrado rougher segue para o circuito de remoagcm composto por dois 
moinhos verticais. O overflow do ciclone de remoagem segue para um distribuidor de polpa que alimenta se is colunas 
paralelas de 4.3xl4 metros. O concentrado das colunas constitui o concentrado final e é direcionado para o 
espessamento. O rejeito das colunas alimenta uma linha cleaner scavenger com seis células mecúnicas de 160m3

. O 
concentrado do cleaner scavenger retorna para a remoagem, enquanto que o rejeito é descartado como rejeito final junto 
com o rejeito do rougher. 

(~ _____ S_O_S_S_E_G_O __ -_C_V_R_D ______ ) 

RlJLI I O 
··, ...... 

Figura 1: Configurartio do Circuito def/otartio do Sossego 

A tabela I sumaria os dados de alimentação. Na época das amostragens a planta estava processando minério de alto teor. 
assim as amostragens foram divididas em dois grupos de acordo com o teor de cobre da alimentação: super alto teor (SI 



441 

XXII ENTMME I VII MSHMT- Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

e S2) e alto teor (S3, S4 e S6). A amostragem S5 estava testando um perfil de espuma diferente no banco rougher e não 
foi incluída em nenhum grupo. 

Tabela 1: Condições operacionais da flotação do Sossego no período da amostragem 

AllltiSiragcm Da la lph PXO Sol% CuT % Fc% S% 

SI ~9-04-05 1563 10'1 40 2.94 15.2 2.4 

S2 02-05-05 12XI H) 40 3.08 19.8 2.8 

53 03-05-05 17XO 86 411 1.44 22.0 1.4 

54 04-05-115 16110 H7 40 1.76 21.11 u 
55 05-05-05 1549 123 40 1.93 14.7 2.1 

S6 116-05-05 1739 HX 40 1.53 18.0 1.7 

Media (SI c S2) 14~2 96 40 3.01 17.5 2 .6 

Media (SJ, 54 c 56) 1706 87 40 1.58 20.3 1.6 

Os reagentes utilizados na planta na época da amostragem eram: amil xantato e éster xântico como coletores e MlBC e 
álcool poliglicólico como espumantes. Quando processando o minério de super-alto teor, o rougher, as colunas e o 
cleancr scavenger operaram com alta vazão de ar e menor camada de espuma em comparação com o minério de alto 
teor, enquanto a vazão de água de lavagem nas colunas foi menor para o minério de super-alto teor. 

2.2 Conversão de teores metálicos a teores minerais 

O minério do Sossego contém duas fontes principais para o elemento Fe, ou seja, a calcopirita e os óxidos de ferro 
(magnetita, hematita, etc). Esses minerais têm comportamento completamente distinto frente à flotação: enquanto a 
calcopirita é al tamente hidrofóbica e recuperada principalmente por adesão direta à bolhas, os óxidos de ferro são 
hidrofilicos e recuperados inteiramente por arraste mecânico e insuficiente liberação. De forma a representar 
corretamentc o processo de separação por flotação, todos os teores metálicos obtidos durante a campanha de 
amostragem do Sossego foram transformados em teores minerais , de acordo com o seguinte modelo mineralógico: 

C I - ' o 100 a copmta Yo = --·Cu% 
34.7 

FeOx% = 100 
-(Fc%-

30
·
5 

·Calcopirita%) 
71 100 

NSG% =I 00- Calcopirita- Feüx 

NSG significa ganga não sulfetada. 

2.3. Balanço de massa dos dados industriais 

Os teores experimentais e balanceados são comparados na figura 2 para um total de 162 amostras coletadas na planta e 
( geradas nos testes MFT durante a campanha de amostragem do Sossego. O balanço de massa foi feito no Bilmat. É 

realizado em termos dos teores minerais calculados de acordo com o modelo mineralógico. Os teores metálicos são 
retro-calculados pelo modelo mineralógico. Como pode ser visto, o balanço de massa resultou numa alteração mínima 
nos teores metálicos e minerais. Isso demonstra que os dados experimentais do Sossego são de alta qualidade e que as 
simplificações feitas no modelo mineralógico não causaram desvios significativos. 



442 

lllíl 

"' 
o 

" ,. 
" () 
r: (,() ,. ... 
m 

~ 

" .!; 
:li: 
~ 

o 
" f-

~~~ 

Gonçalves, K.L.M; Orivaldo, O .N.; Nankran, M.A; Fonseca, R.; Bergerman, M. 

Minerais 

411 

<> CalcoP rila % 

• F.Ox% 

0 NSG% 

Teor Mineral Calculado por Modelo Mlneralogico 

õ 
" f- ,, 

Metais 

" 

o 
o 

_lU 

o 

• Fe% 

0 S% 

Teor Metalico Medido Experimentalmente 

- --- --- ----- ---- ----

Figura 2- Resul!ados do halanro de massa 

Os teores balanceados da alimentação e concentrados encontram-se na tabela II . Como pode ser visto, o minério de 
super-alto teor possui quase duas vezes mais calcopirita do que o outro tipo de minério, resultando num aumento de 7 
pontos percentuais no teor do concentrado final. 

Tabela II- Teores minerais da alimentação e concentrados 

ealcopirita % FeOX% NSG% 
Alim Alim Alim 

Survey Date Planta eRg esc ee1 Planta eRg esc ee1 Planta eRg esc Cel 

S1 29-04-05 8.47 71 .1 42 .7 96 17_7 4.8 8 0.2 73 .8 24.1 49.3 3.8 

S2 02/05/2005 8.86 57.5 33 83.2 24.1 9.4 9.6 4 .8 67.1 33.1 57.3 12 

S3 03/05/2005 4.15 61 .9 15.2 76.8 29.1 8.5 13.1 6 66.7 29 .6 717 17.2 

S4 04/05/2005 5.06 66.2 43.8 85 27.4 9 10.7 5.2 67.5 24 .7 45.6 9.8 

S5 05/05/2005 5.55 61 .6 50.2 87.9 18.3 5.2 10.4 3.2" 76.2 33.2 39.4 8.9 

S6 06/05/2005 4.41 55.1 24 85.4 23.4 10.2 12.9 5.4 72.2 34 .7 63.1 9.3 

super-high-grade 8.67 64.3 37.9 89.6 20.9 7.1 8.8 2.5 70.4 28 .6 53.3 7.9 

high-grade 4.54 61.1 27.6 82.5 26 .6 9.2 12.2 5.5 68.8 29 .6 60.2 12 

A tabela III apresenta as recuperações balanceadas. Como pode ser notado, houve uma vanação significativa nas 
recuperações dos estágios, mas em termos de recuperação total da planta a única diferença entre os dois tipos de 
minério foi um pequeno aumento na recuperação da calcopirita para o super-alto teor, com a recuperação dos minerais 
de ganga permanecendo a mesma. 

Tabela III - Recuperação M incra! 

Chalcopyrite Recovery % FeOX Recovery % NSG Recovery % 

Survey Date Rg e1 Scav Total Rg CI Scav Total Rg CI Scav Total 

S1 29-04-05 95.1 56.2 99.4 94.7 3.1 1 68.6 0.1 3_7 3.2 74.9 0.4 

S2 02/05/2005 96.8 85 97.9 96.4 5.8 26.8 32. 2 2 7.4 16.4 40 .9 1.8 

S3 03/05/2005 94 .8 86.3 96.7 94.3 1.9 29.1 68.7 1.1 2.8 18.6 73 .7 1.3 

S4 04/05/2005 95.7 74 98.8 95 .3 2.4 27.3 52.5 1.1 2.7 15.7 58 .2 0.8 

S5 05/05/2005 93 .2 58 98.9 92.5 2.4 15.7 75.5 1 3.7 9.2 56 0.7 

S6 06/05/2005 95.2 83.4 97.2 94 .6 3.3 21.7 45.9 1.1 3.7 9.5 49.1 0.6 

super-high-grade 95 .9 70 .6 98.7 95.6 4.5 13.9 50.4 1.1 5.5 9.8 57.9 1.1 

high-grade 95.2 81.1 97.6 94.7 2.5 25.9 56 1.1 3 14.4 60.7 0.9 
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2.4- Parâmetros cinéticos dos testes MFT 

O MFT foi realizado com amostras provenientes dos fluxos da planta que apresentavam cinética diferenciada (alim. 
Roughcr e alim. Clcaner). No caso da amostra de alimentação do cleaner a mudança de cinética foi causada pela maior 
liberação das partículas obtida na remoagem. As amostras foram coletadas após condicionamento na planta e no 
laboratório foi adicionada uma quantidade extra de espumante MI BC. A vazão de ar e a velocidade de rotação do 
agitador foram mantidas constantes cm I O litros/min c 1400 rpm, respectivamente. 

Quatro concentrados individuais foram coletados após 30 sec, 2 min , I O min e 18 min de tlotação (tempo cumulativo). 
As amostras da alimentação, concentrado combinado e rejeito foram divididas em quatro faixas granulométricas (-53, -
75+53, -212+ 75 c + 212 ~un) de modo a obter os teores de Cu, Fe e S por faixa. Detalhes adicionais sobre o teste MFT 
podem ser obtidos na literatura (Savassi , Dobbi and Mclnnes, 2007). 

A tabela IV apresenta os parúmetros cinéticas da alimentação do rougher: Rmax é a recuperação máxima que um dado 
mineral pode alcançar por tlotação real , enquanto K nvg é a constante cinética média de flotação; e alpha é a inclinação da 
di stribuição de K, um indiZador indireto da hidrofobicidade do mineral. Note que o FeOX e a NSG exibem valores 
baixos de Rmax na alimentação do rougher, o que indica que o minério do Sossego é bem liberado. 

Tabela IV- Parâmetros cinéticos na alimentação do rougher 

Alimentação do Roughcr 

C'3lcopiri1a l'cOX NSG 
1\mus tragt.~m Da la r~o 

R~, K~_.~ Alpha R~, Knp. Alpha R~, K~\'G A lpha 

SI 29-04-0 5 109 Y7.7 2.4 2 . 1 1.6 0.3 lO 2. 1 0.2 lO 

s~ 02 -05 -0 5 ~3 97.9 3 .6 3.9 1.8 0.3 lO 2.8 0.2 lO 

S3 03-05-05 ~6 9K.3 3.6 3 .9 0 .8 0.4 lO 1.4 0 .3 lO 

S4 04-05-05 ~7 98.5 3.7 4.1 0 .6 0 .3 lO 1.2 0.2 lO 

55 05-0 5-0 5 123 98.3 4.0 4 .5 1.3 0.3 lO 1.8 0.2 lO 

S6 06-0 5-05 88 98.8 4.4 5.5 0.9 0.4 lO 1.6 0.3 lO 

Media (SI c S2) 96 97.8 3.0 3.0 1.7 0 .3 lO 2.4 0.2 lO 

Media (53, S4 c Sf>) 87 98.5 3.9 4 .5 0.7 0.3 lO 1.4 0.3 lO 

A Tabela V apresenta os pan1metros cinéticas estimados para a alimentação das colunas. Infelizmente, ocorreu um erro 
experimental nos dados do MFT da amostragem SI. Isso impediu um balanço de massa confiável e os dados daquele 
MFT foram descartados. Como pode ser observado, existe um aumento significativo nos valores de Rmax e Kavg 

principalmente causado pelas partículas mistas recuperadas no rougher. 

Tabela V- Parâmetros cinéticas na alimentação das colunas 

Al imcntaçà(l do C lcanc r 

Calcnpirita FcOX NSG 
Amos trage m Dat;t rxo 

R,"' K," ~ Alpha R,., K~,., Alpha R,0 , K;;, r Alpha 

S I 29-04 -05 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

S:! 02 -0 5-0 5 26 99.ó 2.1 lO 24.5 1.4 lO 10.4 0.5 lO 

Sl 0.1 -05- tl ) 4.1 I.JI).6 2.5 lO 51.9 1.4 lO 55 .0 0.9 l O 

S4 04-tlS -05 32 99.7 1.9 lO 37 .0 0.7 lO .lX.9 0.6 lO 

S5 05-05-05 3X t)l),) I. X lO .>x.4 0.1> lO 28.8 0.4 lO 

S<' ()(, . () ) . () ) ]9 ')().(, 3.0 lO 30 .7 1.3 lO 32 .1 0.9 1(1 
- - -

Nominal (SI e S2 ) :!h l)9.(J 1.1 lO 14.5 1.4 10 10.4 0.5 lO 

Media (S.l. S4 < S6) .lX 99.ó 2.5 lO 39 .9 1.1 lO 42 .0 0.8 lO 

2.4- Calibração do Modelo 

Uma vez obtidas as recuperações por cstúgio na planta c os parâmetros cinéticos do MFT, foi possível calibrar o FLEET 
usando a metodologia descrita por Savassi (2005). i\ figura 3 sumaria os resultados da calibração do modelo em 
comparação com os resultados do balanço de massa, para mineral e metal retro-calculado. A concordância dos pontos 
indica que o FLEET é capaz de simular o desempenho da tlotação no Sossego com um alto nível de acurácia. 
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Figura 3 ~ Resuliados de calibraçüo do modelo 

3. ESTUDOS DE SIMULAÇÃO E RESULTADOS INDUSTRIAIS 

Foram estudadas três opções visando o melhoramento do desempenho metalúrgico do circuito de flotação do Sossego: 

Opção I: Aumentar a vazão da água de lavagem nas colunas 
Opção 2: Redirecionar o concentrado das células rougher 6 e 7 para o banco scavengcr do cleaner 
Opção 3: Incluir um estágio recleaner utilizando uma ou duas das colunas existentes. 

3.1- Aumento de água de lavagem nas colunas 

A tabela VI apresenta os resultados obtidos com o aumento da água de lavagem nas colunas. O FLEET previu um forte 
impacto no teor do concentrado final para o minério de super-alto teor c um impacto menor, mas significativo, para o 
minério de alto teor. 

Tabela VI - Resultados de simulação para aumento da úgua de lavagem 

Super-alio teor 

Simulação Recuperação Cu Teor Cu% 

Caso Base - 40 m3/h 95.2 30.7 

Aumento para 45 m3/h 95.2 32 

Aumento para 50 m3/h 95.2 32.9 

Alto teor 

Simulação Recuperação Cu Teor Cu% 

Caso Base - 50 m3/h 94 29.1 

Aumento para 55m3/h 94 29.3 

Aumento para 60m3/h 94 29.4 

Baseado nas predições do FLEET, o set point da vazão da úgua de lavagem nas colunas foi aumentado cm I Om3/h. Os 
resultados na figura 4 mostram um aumento significativo no teor do concentrado num período de 12 meses após a 
alteração. O aumento de teor se deu sem aumento significativo de recuperação, apesar do circuito estar operando numa 
condição de maior taxa de alimentação e gt:anulometria mais grosseira na alimentação da llotação. Os resultados da 
planta validam as predições do FLEET. 
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increase wash water flow .. 
30 5 r---------------------------------~~-------------~~---------------------. 
30 3 . . •. . .• .. . · · · · · . ... .. .. .. . •• . .... ... . .. .. . . •• 

30.1 

29 9 .. . ••• . .... •.• . • . . . ... .... . • . . . . . . .. ..•• .. 

29.7 

295 

29 3 

29.1 

28.9 

n:: 28.7 

28 5 

Figura 4 -- Teor d(' cohre no conccntrculo do Sossego antes c após a/teraçiio da água de !al'agem nas colunas 

3.2- Redirecionar parte do concentrado rougher para o cleaner scavenger 
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A tabela VII apresenta os resullados gerados a partir da simulação do FLEET com re-direcionamento do concentrado 
das células rougher ú c 7 para a alimentação do cleaner scavenger. Nesse caso as simulações indicaram um pequeno 
aumento no teor do concentrado: 0.3%,Cu para o minério de super-alto teor e 0.2%Cu para o alto teor, com a 
recuperação mantendo-se inalterada . Os resultados sugerem que as partículas de cobre recuperadas no tina! do banco 
rougher "pertencem" ú alimentação do banco cleaner scavenger, ou seja, em condições normais essas partículas seriam 
rejeitadas pelas colunas de toda forma. No entanto, o pequeno aumento de teor previsto pelo simulador não justificaria 
os custos dessa alteração c essa opção não foi industrialmente implementada. 

Tabela VII- Resultados de simulação para re-direcionamento do concentrado rougher 

super-alto teor 

Simulação 

Caso Base - Circuito Fig 1 

Alimenlação Scavenger 

Simulação 

Caso Base - Circuito Fig 1 

Alimentação Scavenger 

i 3.3- Incluir um estágio re-cleaner 
f' 

Recuperação Cu 

95.2 

95.2 

Alto teor 

Recuperação Cu 

94 

94 

Teor Cu 

30.7 

31 

Teor Cu 

29.1 

29.3 

A tabela VIII apresenta os resultados obtidos na simulação de utilização de uma ou duas colunas como um estágio re
cleaner. Note que as simulações incluem I 00m3/h de água de diluição para manter a percentagem de sólidos na 
alimentação do re-cleaner similar ús colunas al uais. !\ opção de apenas uma coluna re-cleaner não é sempre viável 
devido a problemas na carga circulante. Com duas colunas re-cleaner as simulasões indicam um aumento de 1.1 %Cu 
para o minério de super-alto teor e de 2.9%Cu para o minério de alto teor. Nessa configuração a perda de recuperação 
seria menor do que 0.2%Cu, sem geração de carga circulante excessiva. 
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Tabela VIII - Resultados de simulação para inclusão es!úgio re-cleaner 

super-alto teor 

< 
Simulação Recuperação Cu Teor Cu 

Caso Base - Circuito Fig 1 95.2 30.7 

5 Colunas+ 1 Recleaner + 100 m31h agua 95. 1 31.2 

4 Colunas + 2 Recleaner + 100 m3/h água 95 1 31.8 

Alto teor 

Simulação Recuperação Cu Teor Cu 

Caso Base - Circuito Fig 1 94 29 .1 

5 Colunas + 1 Recleaner + 100 m3/h água Não estável Não estável 

4 Colunas + 2 Recleaner + 100 m3/h agua 93.8 32 

Assim, a configuração de circuito com estúgio re-cleaner !em um g rande potencial de aumentar o teor do concentrado 
do Sossego. 

4. CONCLUSÕES 

Os dados coletados na planta e no laboratório são de al!a qualidade, resul!ando cm mínima al!cração após o balanço de 
massa. /\pós calibração, o Flee! foi capaz de simular com precisão o desempenho metalúrgico do circuito de !lotação do 
Sossego. Os resultados da simulação foram comprovados industrialmente, o que comprova a cficúcia da ferram enta 
Fleet na otimização de circuitos industriais de flotação. 
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