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RESUMO 

 
Durante estudos para incremento de recuperação metalúrgica de cobre da usina do 

Salobo,  foi identificada a necessidade de se aumentar  o tempo de residência da  
etapa Rougher de flotação, porém nesse incremento seria necessário a utilização de 
um processo que favorecesse o enriquecimento de forma a evitar o envio de um 

concentrado contaminado para as próximas etapas de flotação. Foi analisada a 
possibilidade de testar um equipamento que estava sendo desenvolvido, uma nova 
célula de flotação denominada (Stage Reactor Flotation). Essa célula se caracteriza 

por realizar individualmente as etapas de coleta e  separação  de  espumas  e  por 
obter um aumento significativo do enriquecimento. O equipamento foi aplicado em 
Salobo e após a conclusão da avaliação dos resultados foram implantados mais três 
equipamentos nas linhas de  flotação.  Os  resultados  obtidos  atingiram  valores 

médios  de 0,8% de incremento de recuperação de Cobre e 1,2% de  Ouro. 
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ABSTRACT 

 
During the studies to increase the copper metallurgical recovery from Salobo plant,  

was identified the need to increase the residence time of the Rougher stage on 

flotation, although, in this time increase it would be necessary to use a process that 

favors the enrichment in order to avoid the delivering of contaminated concentrate to 

the next flotation stages. It was analyzed the possibility of testing an equipment that  

was being developed, a new flotation cell known as SFR (Staged Flotation Reactor). 

This cell is characterized by individually performing the steps of collecting and 

separating froths and achieving a significant  enrichment  increase.  The  equipment 

was applied in Salobo and after the conclusion of the results evaluation, three more 

equipment were implanted in the flotation lines. The  results  obtained  reached  

average values of  recovery increase of 0.8% in copper and 1.2%  in gold. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde o Start-up da planta de processamento de minério de cobre da  mina  do 

Salobo, observa-se um desempenho da flotação abaixo do esperado, esse baixo 
desempenho está associado particularmente a não obtenção de um rejeito final de 
acordo com o especificado para obtenção da recuperação de projeto estipulada em 

87,6% segundo  o memorial descritivo de processo. 

 
Em Janeiro de 2015 durante reuniões de estudos de incremento de recuperação, 
levantou-se a possibilidade da instalação de uma nova célula no circuito de flotação 

rougher com o objetivo de processar os rejeitos dessa etapa e incrementar a 
recuperação  da flotação. 

 
No entanto, para essa aplicação era necessário possuir um enriquecimento superior  

ao convencional pois caso a massa recuperada fosse elevada, o circuito seguinte de 

remoagem e flotação cleaner poderia apresentar  momentos  de  sobrecarga. Tendo 

em vista essa condição, levantou-se a possibilidade de  utilização  da  célula  de 

flotação SFR (Stage Reactor Flotation) que  estava  instalada e  em desenvolvimento 

na usina do Sossego devido aos resultados preliminares da mesma apresentarem 

valores  de enriquecimento elevados. 

 
Em agosto/2015 foi concluída a instalação da célula SFR para processamento dos 

rejeitos da etapa Rougher de flotação da linha 01 do salobo. Esse trabalho 
apresentação detalha o acompanhamento da performance dessa célula durante o 
Start-up e comissionamento e calcula uma estimativa e ganhos de recuperação e 
retorno financeiro 
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2. MATERIAL  E MÉTODOS 

 
Para a avaliação da aplicação da nova célula, adotou-se a instalação  de  uma  

unidade  em uma das 4 linhas de flotação rougher. 

 
Após a instalação, start-up e comissionamento, foram realizadas amostragens para 
identificar a performance do equipamento e os resultados  obtidos em paralelo  com  

as outras linhas de produção. A validação dos resultados durou um período de 3  
meses e após a confirmação dos resultados deu-se inicio ao projeto para instalação  
de outras 3 unidades nas  demais linhas de  produção. 

 
 
 

3. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 
 

A célula de flotação SFR se diferencia das  demais  células convencionais  e colunas 

de flotação por possuir dois estágios de processamento, o primeiro estagio ocorre     
em uma câmara tipo um reator que possui o nome de PCU (Particle Colector Unit) e 

nesse tanque a polpa é alimentada. No PCU é adicionado todo ar que será utilizado 
para flotação. 

 
O PCU possui um agitador instalado, porem a função do agitador / rotor não é de 

manter a polpa em suspensão e apenas realizar a distribuição  do  ar  injetado  na 

polpa promovendo uma coleta do mineral pelo coletor utilizado.  A  suspensão  da 

polpa é garantida pela turbulência do sistema  e pelo baixo tempo de  residência que   

o tanque oferece. Por não possuir a função de agitar a polpa, a energia consumida  

pelo agitador é relativamente baixa, cerca de 20% da potencia aplicada nas células 

convencionais. 

 
O sistema de aeração forçada realizada no PCU e a  distribuição  do ar promovido  
pela agitação confinada imputa para esse  equipamento  uma  redução de consumo  

de ar que pode chegar a 80% do valor usual por metro quadrado  de  superfície 
utilizado  nas células convencionais. 

 
A polpa alimentada no PCU após ser condicionada, segue por gravidade (sistema de 

vaso comunicante) para outro tanque determinado de BDU (Bubble Disengagement 

Unit) e para o FRU (Froth Recovery Unit). Esse tanque é dotado de uma válvula de 

controle e sistema de medição de nível que controla o nível da interface da espuma, 

Por se tratar de um tanque estático dividido em duas seções, essa parte do 

equipamento oferece a flotação a condição ideal para separação  da  espuma  da 

polpa, sendo nesse estágio a grande diferença de  enriquecimento  obtida. 

 
É possível verificar uma instalação típica de uma célula SFR na figura 01 e na figura  

02 a instalação da primeira célula realizada na mina do Salobo onde foi necessária 
uma  adaptação na  unidade do BDU-FRU. 
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Fig 01 –  Célula de Flotação  SFR instalada no Sossego 
 

Fig 02 – Célula de Flotação SFR instalada no Salobo 
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Após a aplicação da primeira célula para processamento dos rejeitos da etapa de 

flotação rougher da linha 01 de flotação, com os primeiros testes industriais 
comprovou-se os ganhos possíveis que poderiam alcançar e se  confirmou  a 

instalação de mais  3 células  SFR uma em cada linha de flotação. 

 
No gráfico 01 é possível se verificar a redução do teor de cobre obtido pela SFR, 
sendo que o fluxo de alimentação é o rejeito da etapa rougher que durante o período 

amostrado obteve uma  média de 0,101%  de cobre e o rejeito obtido na  SFR ficou  
em uma  média de 0,089%. 

 

Graf. 01 – Resultados  dos Rejeitos 
 

No gráfico 02, observa-se que a meta de redução dos rejeitos de 5% prevista em 

projeto, foi ultrapassada, obtendo uma redução média de 11% no período da 
amostragem. 

 
 

Graf. 02 – Redução média do rejeito SFR 
 

No gráfico 03 e 04, observa-se que o valor de concentrado da SFR previsto, sofreu 
muita variação e o resultado médio ficou ligeiramente abaixo do estipulado, 
demonstrando que era  necessário aperfeiçoar o controle do enriquecimento, porém    

a recuperação de cobre obtida estava acima  do valor  esperado,  demonstrando que 
era possível reduzir a recuperação para incremento do  enriquecimento  se 
necessário. 
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Graf. 03 –  Teores de Concentrado SFR 

Graf. 04 – Recuperação de Cobre  SFR 

 

Durante  o período de avaliação, uma surpresa positiva foi  observada, os  resultados  

a aplicação da célula para a recuperação de ouro não tinham sido considerados no 
projeto e para a surpresa da equipe envolvida, conforme verifica-se me gráfico 05 os 
resultados de recuperação de ouro dos rejeitos rougher ficaram superiores aos 
resultados  de cobre. 

 
 

Graf. 05 –  Recuperação de  Ouro SFR 
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4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados esperados com a aplicação do célula SFR para processamento de 
rejeitos  rougher  da flotação de cobre  da mina do salobo foram atingidos; 

 
A aplicação da célula SFR foi benéfica tanto para recuperação de cobre quanto para 

recuperação  de ouro; 

 
A viabilidade da aplicação foi comprovada e outrs 3 células foram instaladas nas 
demais  linhas de flotação. 
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