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RESUMO 
A partir de problemas observados no proccssn de flotação do minério sulfctado de cobre da Mineração Caraíba foi dado 
início a este estudo. o qual buscou a análise dos produtos do processo de flotaçào da usina de beneficiamento, com relação 
às diferentes composições do fluxo de alimentação. c do minério marginal. Com relação à caracterização dos produtos do 
processo (alimcntaçüo, concentrado c rejeito) de flotaçüo. foi dada maior importància ao fluxo de rejeito obtido quando a 
usina opera apenas com minério marginal, uma vez que neste se concentram as principais perdas de cobre. Por outro lado, 
a análise do minério marginal busca o melhnr conhecimento deste, assim como uma explicação para o seu desempenho 
na etapa de concentração. Também se analisaram rotas e/ou alternativas que resultem na obtenção de um pré- concentra
do e/ou na remoção de uma parcela significativa de material , cm uma etapa prévia ao circuito de moagem. É impor

tante rcss<Jltar a heterogeneidade deste material na sua fonte , pilha de minério marginal , no tocante. principalmente, a gra
nulometria c teor de cobre. Este Etto, cm particular, justifica o aprofundamento do atual estudo e a tentativa c viabilização de 
um sistema de homogeneização. 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização. tlotaçào, cobre. 

ABSTRACT 
Duc to etliciency problems in the tlotation of mineral trom Caraíba Mining, a characterization analysis was carricd out to 
compare flotation products with thc minerais which are fcd to the plant taking into consideration the volume of marginal 
mineral added. ln rclation to the products (feed. conccntratc and tailings) thc highcst conccm was on thc tailings when the 
plant was opcrated using solcly marginal mineral due to that thc highest mctallurgical lost was found when this mineral was 
trcatcd. Thc analysis of marginal mineral aimcd at understanding copper lost in thc conccntration stage. ln addition , alternali
vc flow diagrams such as the production of a pre-concentratc or removing a traction of mineral beforc grinding circuit 
wcrc tcstcd. lt is important to noticc that the marginal mineral prcsents high hcterogcncity in relation to particlc size and co
ppcr content. This singlc fact justifics a study of marginal mineral in grcat detail. 

KEY WORDS: Characterization. llotation. coppcr. 
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L INTRODUÇÃO 

A partir de informações recebidas da Mineração Caraíba, relacionadas a problemas na operação de con
centração pelo processo de ftotação , foi dado início a este estudo, o qual objetiva amilise dos produtos do pro
cesso de ftotação da usina de beneficiamento, com relação às diferentes composições do fluxo de alimentação. e 
do minério marginal. < 

Com relação a caracterização dos produtos do processo (alimentação, concentrado c rejeito) de flotaçào. 
foi dado maior importância ao fluxo de rejeito obtido quando a usina t)pcra apenas com minério marginal. uma 
vez que neste se concentram as principais perdas de cobre. 

Por outro lado, a análise do minério marginal busca o melhor conhecimento deste. assim como uma expli
cação para o seu desempenho na etapa de concentração. Também se buscam rotas e/ou alternativas que re
sultem na obtenção de um pré- concentrado e/ou na remoção de uma parcela s ign ificativa de material. cm 
uma etapa prévia ao circuito de moagem. É importante ressaltar a heterogeneidade deste material na sua fon
te, pilha de minério marginal, no tocante, principalmente, a granu lomctria c teor de cobre. Este fato. cm parti
cular, justifica o aprofundamento do atual estudo c a tentativa c viabi li zação de um sistema de homogeneização. 

2. ANÁLISE DOS FLUXOS DO PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO 

As amostras recebidas da Mineração Caraíba foram: alimentação. concentrado c rejeito do processamento 
por ftotação de minério marginal (MM) c alimentação, concentrado c rejeito do processamento de uma blen
dagem de minério marginal e minério da mina subterrânea (MS). 

A análise inicial do material busca identificar diferenças granulométricas c metalúrgicas. assim como diag
nosticar possíveis características que expliquem os motivos que leva a incficicncia no processo de flotaçào. 

2.1 Análise granulométrica. 

Buscando avaliar as perdas no processo de ftotaçào , procurou-se identificar, nas tl·açôes de rejeito. a tàixa 
granulométrica cm que o cobre (sulfcto) poderia estar concentrado. Foi realizada uma separação granulométri
ca a úmido dos rejeitos, tanto do processo alimentado apenas com minério marginal como do processo ali
mentado com minério misto (minério marginal blcndado com minério subterrâneo). 

As malhas escolhidas para análise dos rejeitas de MM e MM+ MS são apresentadas nas tabelas I c 2. 
juntamente com os respectivos balanços metalúrgicos. 

+100 
-lll0+325 
-325+4011 

-400 
Alim. 

Tabela I. Análise granulométrica c metalúrgica do rejeito do processo de tlotação. 
quando a usina é alimentada com minério marginal. 

Reeun~ Acum. (%) 

o o () o 
17,9 0,05 X,"\ X,"\ 
24,2 0,03 2,2 IO ,Cl 
100,0 O, 12 X<J,4 I 00, O 

0,10 

A tabela I mostra que as perdas de cobre, quando a usina é alimentada apenas com mmcno marginal. 
parecem estar relacionadas com a expressiva concentração de cobre nas fraçõcs mais finas . É possível obser
var que cerca 90'Yo do cobre perdido no rejeito encontra-se na fração -400#. sendo que nesta fração está con
tida 76% da massa total da corrente. Análises anteriores realizadas no granu lômctro CILAS 1064 mostram que 
mais da metade da massa de rejeito está abaixo de I O 11111 c cerca de 40'Yo abaixo de 5 11111. Diversos sistemas 
de concentração mostram que essas frações são problemáticas no processo de flotaçào, cm particular cm célu
las convencionais . 

Tabela 2. Análise granulométrica c metalúrgica do rejeito do processo de tlotação. 
quando a usina é alimentada com minério marginal + minério subtcrrünco. 

~'~lt11Jlit'f~~:'~~·lt}"<~fi~·~?.i·(~'tl,?Ati'Jiil·-'f·~'?*'f~7~~f~·!:IT.5tH51 ' - J~ k .- ,~ ".); ~1.. .4 J,.,A f.- h "}"'"'~"' >41\ ~ ...,..;..,l.l_..., ~ "'~ w 
+100 14,4 0,34 17,5 17,5 

-100+325 61,2 0,25 41,9 59.4 
-325+400 66,1 O, 17 3.0 62,4 

-400 100,0 0,31 37,6 100,0 

Alim. 0,2X 
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Por outro lado, quando da blcndagcm de MM c MS a eficiência do processo tende a aumentar. As perdas nos 
finos do rejeito caem para menos de 40'% c a concentração de massa fica em torno de 34%. Nesse material a fra
ção menor do que I O f.lm cai para menos de 20% c a !ração menor do que 5 f.IITI para cerca de I 0%. 

Análise desses dados mostra que o melhor produto de moagem da composição MM+MS afeta de for
ma significativa a qualidade da alimentação do processo de flotação. Assim sendo, é possível concluir que o 
excesso de finos gerados pelo minério marginal acarreta as perdas de cobre observadas na flotação. 

2.2 Ensaio de afunda-flutua. 

Neste ensaio foi adotada uma densidade de 2,7 g/cm' . O resultado é apresentado na tabela 3. 
Como se pode observar, a !ração flutuada na densidade adotada não foi significativa na maioria dos pro

dutos. exccção à alimentação e rejeito MM+ MS (entre 15 c 20%), sugerindo que a densidade testada não 
foi eficiente na separação dos produtos cm duas fases . Assim sendo, não foram realizadas análises de fluorescên
cia para cobre dos produtos. 

Tabela 3. Análise em meio denso dos fluxos do processo de tlotação. 

2.3 Mesa de Mozlcy 

As parcelas restantes não-ensaiadas dos minérios marginal e misto (alimentação e concentrado) foram pro
cessadas na mesa Mo::le\' (ajustada com inclinação mínima de modo a não reter material sobre a mesa cm 
V), objctivando verificar se os minerais de cobre, presentes na amostra, poderiam ser concentrados nesse equi
pamento. A Tabela 4 apresenta os resultados do ensaio de afunda-flutua do minério marginal c do minério mar
ginal + minério subterrâneo. 

A análise d tabela 4 mostra que quando a alimentação do processo de flotação é composta por uma mis
tura de minério marginal e minério subterrâneo a partição entre material leve e pesado é praticamente igual. 

Entretanto, quando a alimentação do sistema é composta é composta apenas por minério marginal é possível 
observar que a tração mais densa dessa corrente concentra cerca de 20% da massa total e 15% do cobre. Esses 
resultados indicam que seria possível. a partir de uma pré-concentração por gravimctria prévia a moagem, elimi
nar cerca de 20'% da massa com uma perda de 15% de cobre. Poderia haver ainda uma leve melhora na quali
dade da alimentação com relação ao teor de cobre, o que talvez se refletisse nos parâmetros de separação (teor 
c recuperação) do concentrado final. 

Tabela 4. Anúlise dos fluxos do processo de tlotação cm mesa mo::!ey. 
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2.4 Minério marginal 

2.4.1 Ensaio granulométrico 

A amostra de minério marginal recebida, com um top si::.e arroximado de 6", fi.Ji serarada em três aliquotas 
de cerca de I O kg cada, sendo que a rrimeira foi tomada para anúlise granulométrica. visando definir a malha de 
liberação do cobre existente na amostra. A amostra selec ionada foi então reduz.ida a I 00% passante em 25,4 mm e 
classificada em 2 mm e 0,1 mm. A tabela 5 contempla os resultados obtidos no primeiro ensaio granulométrico. 

Tabela 5. Análise granulométrica do minério marginal. 

' .. · FJilçiu.tmm) Massa (iU > . Retido (o/o) Ret. Acum. (%) 
-25,4+2,0 9.935,2 94,5 94,5 

-2,0+0, 1 449,R 4,3 9R.R 

-0, I 12:\,6 1.2 

Nas ft·ações apresentadas na tabela 5 a técnica de observação à lupa não identificou calcopirita em ne
nhuma das tàixas analisadas. Assim sendo, optou-se por reduzir ainda mais a fração 25,4 mm x 2,0 mm a um 
produto I 00% menor do que 9 ,5 mm e assim tentar aumentar o grau de liberação. As fi·açõcs -2.0+0 . 1 e -0. L 
apresentadas na tabela 5, foram reunidas com o produto -9.5 mm e submetidas ao ensaio de afunda-t1utua. A nova 
distribuição granulométrica está na Tabela 6. 

Tabela 6. Aná lise granulométrica do minério marginal. I OO'Y., ahaixo de 9,5111111. 

. :.Fràçlo.(riun) .. Massa .(g) Retido(%) Ret. Acum. (o/o) 

-9,5+2,0 R.256.0 7R.R 7R.R 
-2,0+0,1 1.774,4 16.9 95.7 

-0,1 443,9 4.3 

As amostras foram preparadas cm britadores de mandíbula e de duplo rolo. 

2.2 Ensaio de afunda-flutua 

Com as !:rações anteriorme~te citadas toram realizados ensaios de afunda-flutua. vis~mdo veriticar cm qual_fa i
xa granulometnca o cobre conttdo pode na estar concentrado na dcnstdadc de 2. 7 g/cm·. Os perccntuats de atun
dado e flutuado encontram-se discriminados na Tabe la 7. Arós. cada fração resultante desse ensaio foi subme
tida à técnica de fluorescênc ia para cobre. objetivando identiticar se o cobre se concentrado nas fraçôcs ensaia
das. Os dados estão na Tabela 8. 

Tabela 7. Resultado do ensa io afunda-tlutua . 

· : ' " FJ!afild ' . : Masü no · '. FlutUado Afundado 
. , {mm)> ·ensaro(g) (g) (%) (2) (%) 

-9 ,5+2,0 2. 186,8 I 645.4 75.24 541.4 24.76 
-2,0+0,1 1.71 R. R 1.297,6 75,49 421.2 24.51 

-0,1 3R3,R ]R I ,R 99.4 7 2.0 0,53 

Tabela 8. Balanço metalúrgico do ensaio <.~funda-flutua. 

Os dlculos foram feitos cm re lação a massa total. confonnc tahela 6. 

Fração (mm) Massa ('Yo) Teor Cu(%) Rl•cup.(%) 

Alimentação 78,8 0,31 90,69 
Flutuado 59.3 0,33 71.62 

-9,5+2,0 
Afundado 19,5 0,24 17, 13 

Alimentação 16,9 0,10 6,27 
Flutuado 12.R 0.07 3.2R 

-2,0+0,1 
Afundado 4.1 0.29 4,35 

Alimentação 4,3 0,19 3,03 
Flutuado 4.3 0.23 3,62 

-O .I 
Afundado 0.0 (I) ---- ----

Alimentação recalculada 100,0 0,27 
(I) Amostra msutic1cntc para anál1sc qunmca. 
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Os resultados apresentados na tabela H confirmam que para o minério marginal uma etapa de classificação por 
granulomctria, posterior a uma fragmentação grosseira, possibilita a redução de 20% na massa de minério a ser 
submetida a moagem, com uma perda de cobre de cerca de I 0%. Esta redução de massa poderia ser maior, se 
a fraçào +2 mm, que concentra 90% do cobre, fosse submetida a processos gravimétricos. Neste caso a redu
ção de massa na alimentação da moagem poderia variar até 40% com uma recuperação em tomo de 70% do co
bre contido. Entretanto, estes últimos valores não podem ser considerados ideais e mais estudos devem ser reali
zados para confirmar esses resultados, assim como para a otimização da operação de concentração gravimétri
ca, objctivando o aumento na recuperação de cobre. 

3. CONCLUSÕES 

I. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A fr·açào fina do rejeito do processamento de minério marginal (-400# (37 J..tm)) concentra 90% das per
das de cobre nessa corrente. 
Este mesmo rejeito possui mais de 50'% da sua massa abaixo de I O J..lm. Nessa granulomctria o pro
blema pode não estar relacionado ao grau de liberação e sim com o processamento de partículas 
minerais finas. A tentativa de !lotação dessa fl·ação fina tende a ser bastante problemática cm função 
da não sclctividade desse tipo de material. 
Nesse caso é importante considerar um déficit de reagente colctor, cm função da elevada área superficial c/ 
ou por adsorção não sclctiva. Condições hidrodinümicas de um sistema de flotação convencional c distribui
ção tempo de residência podem também ser considerados críticos nessas frações mais finas. 
A análise da alimentação c do concentrado do processo de !lotação de minério marginal (tabela 
4) mostra ser possível descartar, cm um processo gravimétrico, 20'% da massa de alimentação e ain
da recuperar XS %, do cobre contido nesse minério. 
A análise do minério marginal mostrou que a tração 9.5 mm x 2,0 mm concentra mais de 90% do co
bre c XO'X, da massa de minério. Esses dados conferem com o observado no item anterior. Assim sen
do, é possível concluir que uma etapa de classificação seria suficiente para reduzir a massa de minério 
marginal na etapa de moagem. 
O aprofundamento dos estudos de concentração gravirnétrica para minério marginal é necessário para melho
ria dos parúmetros de separação. Nesse caso a avaliação cm equipamentos de separação se tàz necessária. 

4. PROPOSTAS PARA CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS 

I. Redução da granulomctria cm britadores de impacto. Na fragmentação por impacto, com esforços apli
cados rapidamente. as partículas sotl·cm uma pressão elevada e como resultado absorvem mais energia 
do que a nccessúria para uma simples fratura c fragmenta-se princ ipalmente por tensão, não havendo 
deformação. O produto apresenta- se como partículas de tamanhos e formas semelhantes. Desta forma, 
esta etapa do estudo objetiva uma distribuição granulométrica mais homogênea c um maior grau de li
beração para os minerais de cobre. 

2. Ensaios c otimizayão de parümctros operacionais cm concentrador gravimétrico objetivando uma maior 
recuperação de cobre c um maior descarte de massa de ganga. Esta etapa deve, a princípio , ser realiza
da cm mesa mrc/e\ '. 

3. Avaliação do desempenho de tlotaçào cm coluna para os rejeitos, principalmente para o processamen
to de minério marginal. 
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