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RESUMO
O ROM que alimenta a planta de beneficiamento da mina Casa de Pedra possui teor médio de
56% de ferro. O ROM é britado a 50.000 μm, gerando o granulado (-50.000+8.000 μm) com
61,5% de ferro; sinter feed grosso (-8.000+1.400 μm) com 63% de ferro e sinter feed fino (1.400+150 μm) com 59% de ferro. Os finos (-150 μm) com 45% de ferro são enviados para
deslamagem e concentração por flotação e separação magnética de alta intensidade do rejeito
rougher (CMAI 2) produzindo o pellet feed com 66% de ferro. O plano de lavra para os
próximos 10 anos (2020 a 2029) prevê redução de ferro no ROM de 56% para 52% devido à
baixa disponibilidade de minérios hematíticos. Devido a esse fato ocorrerá a redução de ferro
no granulado (-2,5%), sinter feed grosso (-2%) e sinter feed fino (-4%). O granulado com 59%
de ferro não é viável economicamente, sendo assim o mesmo será britado a 8.000 μm e
incorporado ao sinter feed. O sinter feed fino será concentrado em espirais concentradoras,
separação magnética de média intensidade em tambores WDRE e separação magnética de alta
intensidade WHIMS. Para a rota proposta foram realizados ensaios de classificação da fração
–1.400 µm do ROM por peneiramento a úmido em 150 μm, atualmente realizada por
hidroclassificadores espirais e hidrociclones, concentração do sinter feed fino (oversize
peneiramento) por separação magnética de média e alta intensidade e os finos -150 µm
(undersize peneiramento) por separação magnética de média e alta intensidade e flotação
cleaner. Para a realização desse estudo foi composto o ROM para o período de 2020 a 2029.
Os resultados obtidos demonstraram que a recuperação mássica e metalúrgica global do sinter
feed fino da rota proposta foram inferiores à rota padrão (-3,8% e -4,5%, respectivamente)
devido à redução de minerais portadores de ferro abaixo de 150 µm no sinter feed fino da rota
proposta. Os teores de ferro e sílica também foram melhores no sinter feed fino da rota proposta
(+0,5% de ferro e -1,6% de sílica). O pellet feed convencional da rota proposta apresentou
recuperação mássica e metalúrgica global superiores à rota padrão (+6,8% e +9,3%,
respectivamente) com teores de ferro e sílica melhores (+1,5% de ferro e -1,2% de sílica) devido
ao aumento da pressão de alimentação da deslamagem (+0,2 kgf/cm2), redução da % de sólidos
da alimentação da deslamagem (-5%) na etapa primária e secundária, aumento da abertura do
apex da deslamagem secundária (+2 mm), pré-concentração do underflow final da deslamagem
convencional por separação magnética de média e alta intensidade e flotação cleaner. Foi
verificado também a redução do consumo de coletor (amina) em 61 g/t (81 g/t rota padrão para
20 g/t na rota proposta). O pellet feed produzido no CMAI ultrafinos da rota proposta apresentou
menor recuperação mássica e metalúrgica global (-0,8% e -1,1%, respectivamente) devido ao
menor teor de ferro na alimentação dessa etapa (-1,2%) e ao melhor desempenho da
deslamagem convencional. O pellet feed gerado na etapa de desaguamento do sinter feed fino
concentrado (overflow desaguamento) da rota proposta apresentou maior recuperação mássica
e metalúrgica global (+0,9% e +1,2%, respectivamente) devido à alimentação dessa etapa ser
composta por todo o concentrado produzido do sinter feed fino, ao contrário da rota padrão,
que foi composto somente pelo concentrado da separação magnética de média e alta
intensidade, excluindo-se o concentrado produzido pelas espirais concentradoras. O pellet feed
produzido no CMAI barragem da rota proposta apresentou menor recuperação mássica e
metalúrgica global (-0,7% e -0,9%, respectivamente) devido ao menor teor de ferro (-3,4%) na
alimentação dessa etapa. A recuperação mássica e metalúrgica global de produtos da rota
proposta foi superior à rota padrão (+2,4% e +4,1%, respectivamente).
Palavras-chave: Peneiramento a úmido. Separação magnética de minério de ferro. Flotação.

ABSTRACT
The ROM that feeds the beneficiation plant of Casa de Pedra mine has a content of 56% iron.
ROM is crushed at 50,000 μm, generating lump ore (-50,000+8,000 μm) with 61,5% iron;
coarse sinter feed (-8,000+1,400 μm) with 63% iron and fine sinter feed (-1,400+150 μm) with
59% iron. The fines (-150 μm) with 45% iron are sent for desliming and concentration by
flotation and high intensity magnetic separation of rougher tailings (CMAI 2) producing pellet
feed with 66% iron. The mining plan for the next 10 years (2020 to 2029) forecasts a reduction
in iron in the ROM from 56% to 52% due to the low availability of hematitic ores. Due to this
fact there will be the reduction iron in the lump ore (-2,5%), coarse sinter feed (-2%) and fine
sinter feed (-4%). The lump ore with 59% iron is not economically viable, so it will be crushed
at 8,000 μm and incorporated into the sinter feed. The fine sinter feed will be concentrated on
concentrating spirals, medium intensity magnetic separation in WDRE drums and high intensity
magnetic separation (WHIMS). For the proposed route, fraction classification tests -1,400 μm
of ROM were performed by wet screening at 150 μm, currently performed by spiral
hydroclassifications and hydrocyclones, fine sinter feed concentration (oversize screening) by
medium and high intensity magnetic separation and fine -150 μm (undersize screening) by
medium and high intensity magnetic separation and cleaner flotation. The ROM was composed
for the period 2020 to 2029. The results showed that the mass and metallurgical recovery of the
fine sinter feed of the proposed route was lower than the standard route (-3,8% and -4,5%,
respectively) due to the reduction of iron minerals below 150 μm in the fine sinter feed of the
proposed route. Iron and silica contents were also better in the fine sinter feed of the proposed
route (+0,5% iron and -1,6% silica). The conventional pellet feed of the proposed route
presented mass and metallurgical recovery in excess of the standard route (+6,8% and +9,3%,
respectively) with better iron and silica contents (+1,5% iron and -1,2% silica) due to increased
feeding pressure of desliming (+0,2 kgf/cm2), reduction of % of desliming feed solids (-5%) in
the primary and secondary stage, increased opening of the apex of secondary desliming (+2
mm), pre-concentration of the final underflow of conventional desliming by medium and high
intensity magnetic separation and flotation cleaner. It was also verified the reduction of
collector consumption (amine) by 61 g/t (81 g/t standard route to 20 g/t on the proposed route).
The pellet feed produced in the ultra-fines CMAI of the proposed route presented lower mass
and metallurgical global recovery (-0,8% and -1%, respectively) due to the lower iron content
in the feeding of this stage (-1,2%) and the best performance of conventional desliming. The
pellet feed generated in the dewatering stage of the concentrated fine sinter feed (overflow
dewatering) of the proposed route presented greater mass and metallurgical global recovery
(+0,9% and +1,2%, respectively) due to the feed of this step being composed of all concentrate
produced from the fine sinter feed, unlike the standard route, which was composed only by the
concentrate of medium and high intensity magnetic separation, excluding the concentrate
produced by the concentrated spirals. The pellet feed produced in the CMAI dam of the
proposed route presented lower mass and global metallurgical recovery (-0,7% and -0,9%,
respectively) due to lower iron content (-3,4%) feed this step. The mass and metallurgical global
recovery of products of the proposed route was higher than the standard route (+2,4% and
+4,1%, respectively).
Keywords: Wet screening. Magnetic separation iron ore. Flotation.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente o mercado mundial de minério de ferro tem passado por transformações no que se
refere a necessidade de concentrados com maior teor de ferro e menor quantidade de
contaminantes (sílica, alumina, fósforo dentre outros) para maior rendimento metalúrgico no
processo siderúrgico e menor custo operacional. Esses fatores alinhados com a baixa
disponibilidade de minérios hematíticos e o aumento da participação de minérios itabiríticos na
formação do ROM, que alimentam as plantas de beneficiamento de minério de ferro, têm levado
ao estudo e desenvolvimento de rotas de beneficiamento mais simples, robustas e que
proporcionem maior rendimento mássico e metalúrgico. Com o empobrecimento do ROM
alimentado na planta de beneficiamento da mina Casa de Pedra e o aumento da participação de
minérios itabiríticos na formação do mesmo, a partir de 2020 tornou-se necessário a adequação
do processo atual de beneficiamento para que a mesma continuasse a ser economicamente
viável.

As adequações a serem realizadas requerem grande investimento, modificações na rota de
beneficiamento, espaço para instalação das mesmas e maior consumo de reagentes na flotação.
Analisando a composição mineralógica do ROM dos próximos 10 anos pôde ser constatado a
presença de grande quantidade de quartzo liberado. Aliando-se técnicas de beneficiamento
existentes com a rota de peneiramento da fração -1.400 µm e pré-concentração da alimentação
da flotação é possível produzir um pré-concentrado com teores químicos bem próximos ao do
pellet feed com qualidade de produto final, sendo necessária somente a flotação cleaner com
menor consumo de reagentes para adequação do mesmo.

Neste contexto a pesquisa foi conduzida de forma a propor uma rota alternativa de
beneficiamento e concentração do ROM da mina Casa de Pedra (2020 a 2029) de forma a
reduzir o investimento na ampliação da planta de beneficiamento, simplicidade da rota, melhor
aproveitamento das instalações de concentração existentes e aumento da recuperação mássica
e metalúrgica global.
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2. OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho foi propor uma rota de beneficiamento do ROM da mina Casa
de Pedra alternativa à existente, referente ao período de 2020 a 2029.

Os objetivos específicos foram:
a) aumentar a eficiência da retirada da fração 150 μm contida no sinter feed fino, tendo
em vista melhor aproveitamento do mesmo na etapa de concentração de finos;
b) simplificação do circuito de concentração do sinter feed fino, possibilitando maior
controle e menor variabilidade do processo;
c) redução do consumo específico de amina na etapa de flotação, pois esse reagente é
o mais caro utilizado na etapa de flotação;
d) aumento das recuperações mássica e metalúrgica global da planta, em especial, do
pellet feed.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O beneficiamento mineral consiste na adequação das características físicas e químicas dos
minerais para que possam ser utilizados na indústria de transformação de bens e serviços.
Porém, a maioria dos minérios não se encontram com as características para ser considerado
produto final, sendo necessário ainda passar por processos que permitam ele ser utilizado
(FUERSTENAU; HAN, 2003).

3.1

Minério de ferro

No minério de ferro os principais tipos de minerais contendo ferro são os óxidos, carbonatos,
sulfetos, silicatos e os hidróxidos conforme apresentado na Tabela 1. Apesar de alguns autores
afirmarem que apenas os óxidos apresentam concentrações suficientes de ferro para serem
tratados como minério de ferro, atualmente minérios de ferro contendo siderita e goethita são
usados na mistura do ROM para alimentarem as usinas de beneficiamento devido à escassez de
minérios de ferro de alto teor.

Tabela 1 - Minerais de ferro e ganga, fórmula química e descrição
Mineral minério

Ganga

Fórmula química

Descrição

Hematita

--

Fe2O3

Óxido de ferro

Magnetita

--

Fe3O4

Óxido de ferro primário

Goethita

--

Martita

FeOOH

Fe2O3

O oxihidróxido de ferro mais abundante, com
três subtipos: o ocreico amarelo tem excesso de
água e impurezas químicas; marrom, a variante
mais comum, é estequiométrica; enquanto vítreo
é vítreo e contém 2–9% SiO2 + Al2O3 como
impureza ou inclusões.
Fase intermediária entre a magnetita e a
hematita.

--

Quartzo

SiO2

Óxido de sílicio

--

Caolinita

Al4(Si4O10)(OH)8

Argila

--

Gibbsita

Al(OH)3

Argila

--

Clorita

(Fe,Al,Mg)3(Si,Al)2O5(OH)4

Silicato

--

Pirita

FeS2

Sulfeto de ferro

--

Pirolusita

MnO2

Dióxido de manganês

--

Siderita

FeCO3

Carbonato de ferro

Fonte: Adaptado de Lu (2015)

Autores como Dana e Hurlbut (1984), Lu (2015), Pinheiro (2000) e Quaresma (1987) descrevem
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as principais características e propriedades dos principais minerais que compõe o minério de
ferro, sendo:
a) magnetita: contêm 72% do elemento ferro com elevada susceptibilidade magnética,
possui estrutura cristalina granular ou octaédrica, cor preta, brilho metálico, traço preto,
dureza 6 e densidade 5,1 g/cm3. A sua formação tem origem por processos magmáticos,
metamórficos e hidrotermais, podendo ser encontrada em rochas ígneas, gnaisses, xistos
dentre outros. Grandes depósitos são encontrados nas formações ferríferas bandadas
sedimentares (BIFS). Quando a magnetita primária se apresenta em fase transicional
para a hematita é denominada martita;

b) hematita: contêm 70% do elemento ferro, estrutura cristalina granular, compacta ou
micácea, cor preta a cinza escuro, brilho metálico, traço vermelho, dureza 5,5 a 6,5 e
densidade em torno de 5,0 g/cm3. A hematita é um produto de alteração de rochas
ígneas, metamórficas ou sedimentares, sendo cristalizada por precipitação gerada
através de incrustações do fluido hidrotermal. A sua gênese é decorrente do
metamorfismo de contato através da reação do magma com rochas adjacentes. Na
natureza forma os principais depósitos de minério de ferro existentes;

c) goethita: apresenta 63% do elemento ferro, estrutura cristalina ortorrômbica, cor
marrom avermelhado, brilho adamantino ou sedoso, traço amarelo, dureza 5 a 5,5 e
densidade 4,3 g/cm3. A goethita é um produto de meteorização de minerais como
siderita, magnetita, pirita dentre outros e forma-se em condições oxidantes;

d) quartzo: é o principal mineral de ganga presente no minério de ferro. Apresenta estrutura
cristalina romboédrica, cor normalmente incolor podendo apresentar outras cores em
função dos elementos presentes na composição química do mesmo, brilho vítreo ao
fosco, traço branco, dureza 7 e densidade 2,65 g/cm3. O quartzo é composto
principalmente por dióxido de silício (SiO2) e está presente nas rochas ígneas,
metamórficas ou sedimentares. Está presente também em veios pneumatolíticos e
hidrotermais;

Segundo Quaresma (1987) a maioria dos depósitos de minério de ferro do mundo encontramse dispostos em camadas e podem ser divididos em Algoma, Superior e Minettee. O
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Quadrilátero Ferrífero situado no estado de Minas Gerais é do tipo Superior e pertence ao
Proterozóico inferior.

O Quadrilátero Ferrífero é uma das principais regiões produtoras de minério de ferro do mundo,
sendo que os principais minérios estão inseridos na Formação Cauê, contendo minérios de ferro
hematíticos e itabiríticos de várias dimensões e geometrias, compreendendo ainda itabiritos
goethíticos, manganesíferos e em pequenas ocorrências os itabiritos anfibolíticos. Na Formação
Cauê os itabiritos compactos apresentam cristais de goethita substituindo a hematita. Estão
presentes também os minerais de magnetita e quartzo (ROSSI, 2014).

O Quadrilátero Ferrífero é constituído basicamente por formações ferríferas bandadas, sendo que
essas rochas contêm 15% ou mais de ferro de origem sedimentar. Essas formações encontram-se
dispostas em camadas alternadas de óxidos de ferro (magnetita e hematita) e sílica microcristalina,
variando de milímetros e centímetros de espessura.

3.2

Concentração de minério de ferro por flotação

Wills e Napier-Munn (2006) relataram que a flotação de minério de ferro ganhou grande
relevância devido às exigências de mercado referente à produtos de melhor qualidade (menor
quantidade de impurezas e maior quantidade de ferro contido).

O processo de concentração por flotação de minério de ferro consiste na retirada do quartzo
(flotação catiônica reversa) utilizando-se e o amido de milho como depressor de minerais
portadores de ferro a amina como coletor dos minerais de quartzo (MONTE; PEREZ, 2004).

Segundo Moreira (2013), a amina por se tratar de um surfactante catiônico contendo cabeça
polar positiva e promover a flotação do mineral contaminante (quartzo) recebe a denominação
de flotação catiônica reversa.

Baltar (2010) relatou que o princípio de atuação dos depressores na flotação está baseado na
inibição da adsorção do coletor pela partícula de interesse, ou seja, a que não se deseja flotar.
Os depressores são classificados em inorgânicos e orgânicos. O depressor mais utilizado na
flotação catiônica reversa de minério de ferro é o amido de milho.

19

O amido pode ser extraído de espécies vegetais como batata, mandioca, arroz, milho dentre
outros. Industrialmente, o amido extraído do milho é o mais utilizado. No mercado o amido de
milho é comercializado basicamente em duas granulometrias distintas, sendo o mais fino
denominado amido convencional e o não convencional denominado de Gritz. Amidos de milho
com teores de óleo maior que 1,8% podem desestabilizar a espuma na flotação. O amido de
milho é o primeiro reagente a ser adicionado na polpa de flotação. Ele é dosado em solução e a
sua gelatinização pode ser realizada com água quente a 56º C ou com hidróxido de sódio, sendo
o último mais utilizado industrialmente (CHAVES, 2003).

A gelatinização do amido de milho é realizada através da solubilização primária do mesmo em
água na relação entre 10% a 15% (p/v) sob agitação. Posteriormente é adicionado hidróxido de
sódio (50% p/v) para que o processo de gelatinização ocorra. Práticas industriais sugerem a
relação de gelatinização entre a solução de amido de milho em água e o hidróxido de sódio seja
de 4:1 a 6:1 (p/p), respectivamente. Após gelatinização do amido de milho é adicionado água
para ajuste da concentração final da solução, variando entre 1% a 3% (p/v).

Segundo Baltar (2010), as aminas e seus sais são derivadas da amônia (NH3), sendo seu átomo
de hidrogênio substituído por um grupo orgânico. Em função do número de radical
hidrocarbônicos ligado ao nitrogênio as aminas podem ser classificadas como primária (RNH2),
secundária (R2NH), terciária (R3N) ou sais quaternários (R4NCl). A amina primaria é a mais
utilizada em instalações industriais de flotação catiônica reversa de minério de ferro, sendo sua
ionização realizada por protonação.

Segundo Wills e Napier-Munn (2006), a amina é muito sensível ao pH do meio, onde ela é mais
ativa em meio levemente ácido e perde sua ação em meio muito alcalino e em muito ácido. A
amina é usada na flotação direta de carbonatos, silicatos e metais alcalinos terrosos como barita,
carnalita e silvita.

Valadão e Araújo (2007) relataram que a dissociação da amina ocorre em função do pH do
meio, onde a mesma é iônica em meio ácido tendo como forte característica a propriedade
coletora. Já em meio alcalino a amina passa a ser molecular e possui a propriedade espumante,
conforme demonstrado na Figura 1.
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Figura 1 - Curva de dissociação da amina e ácidos graxos em função do pH

Fonte: Valadão e Araújo (2007)

No processo de flotação catiônica reversa de minério de ferro a amina é utilizada em solução,
porém as aminas primárias são insolúveis. Em função disso a amina primária (RNH2) é
transformada em eteramina primária R-O-(CH2)3-NH2, sendo favorecida também pela
neutralização parcial com acetato, onde o grau de neutralização ideal está entre 25% a 30%.
(VALADÃO; ARAÚJO, 2007). Industrialmente a concentração da solução de amina pode
variar de 1% a 3,5% (p/v) conforme necessidade de dosagem no processo de flotação e
limitação das bombas dosadoras.

O circuito de flotação catiônica reversa de minério de ferro pode conter as etapas rougher,
scavenger do rougher, cleaner e recleaner. A adoção dessas etapas de flotação está ligada à
necessidade de recuperação mássica, metalúrgica e a qualidade final do concentrado.
Normalmente o circuito é operado de forma contra-corrente (recirculação de produtos
intermediários, normalmente concentrados, na etapa anterior). Há também situações em que a
remoagem precisa ser aplicada aos produtos intermediários para a liberação dos minerais
portadores de ferro dos minerais de ganga.

O pH da flotação normalmente é ajustado no condicionamento da amina e/ou na etapa de
flotação rougher utilizando hidróxido de sódio na concentração entre 10% a 50% (p/v). A
dosagem de amina também pode ser estagiada, ou seja, pode ser dosada nas etapas scavenger
do rougher, cleaner e recleaner em função da necessidade do processo. O amido de milho é
dosado uma única vez na etapa de condicionamento.
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3.3

Cinética de flotação

Durante o processo de flotação, a recuperação das espécies minerais flotadas vai aumentado à
medida que o tempo de flotação aumenta. A partir de um tempo tn a recuperação das espécies
minerais se estabiliza, ou seja, mesmo com o aumento do tempo de flotação a recuperação
tenderá ao mesmo número máximo (GUPTA; YAN, 2016). A recuperação é determinada pela
inclinação da tangente à curva conforme pode ser verificado na Figura 2.

Figura 2 - Curva de recuperação em função do tempo de flotação

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)
Gupta e Yan (2016) relatam ainda que o produto flotado vai mudando à medida que o tempo
de flotação aumenta, ou seja, as características de granulometria e teores químicos apresentados
são diferentes daqueles obtidos anteriormente, pois as partículas do mesmo mineral flotam em
velocidades diferentes devido à suas propriedades individuais.

Para Rao (2004) os parâmetros cinéticos estão presentes no processo de flotação, sendo eles a
eficiência de captura da partícula pela bolha, sua resistência e principalmente a granulometria
do minério a ser flotado, sendo essa característica a mais importante na flotação, pois ela
influencia diretamente na velocidade de flotação.
A constante cinética de flotação pode ser determinada utilizando a Equação 1 sendo:
𝑑𝐶
𝑑𝑡

= −𝑘𝐶

(Equação 1)
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Onde C é a concentração inicial do mineral a ser flotado no tempo t.

A recuperação das partículas de interesse pode ser calculada utilizando a constante cinética de
flotação k através da Equação 2, sendo:
𝑅 = 1 − exp(−𝑘𝑡)

(Equação 2)

Onde R é a recuperação acumulada no tempo t e k é a constante cinética de flotação.

Segundo Rezende (1984), ao realizar o teste de flotação em estágios para a produção de vários
incrementos e aplicando a equação de cinética de flotação é possível verificar a dosagem ideal
de coletor para a obtenção de um concentrado com as características químicas desejada,
levantando a curva de recuperação em função do tempo de flotação.

3.4

Separação magnética

Segundo Luz et al (2010) para que ocorra a separação magnética de um mineral é necessário
que o mesmo tenha alguma resposta ao campo magnético. Essa característica é chamada de
susceptibilidade magnética.

Na mineração a separação magnética tem sido aplicada basicamente em minerais com alta
susceptibilidade magnética, pois na separação de minerais de baixa susceptibilidade magnética
é necessário a utilização de equipamentos de alto campo magnético, porém nos últimos anos
em função da necessidade de redução de custo e aumento de recuperação tornou-se necessário
a utilização de equipamentos mais robustos e com maior campo magnético (MULAR; HALBE;
BARRATT, 2002).

Fuerstenau e Han (2003) relataram que o desenvolvimento recente de novas tecnologias através
da ciência dos materiais permitiu que separadores de alta intensidade cheguem até a 60.000
Gauss em escala de laboratório, bem como imãs permanentes de terras raras de alta capacidade
de campo magnético.

Segundo Wills e Napier-Munn (2006), os separadores magnéticos de alta intensidade
industriais tipo WHIMS podem atingir até 20.000 Gauss e seu campo magnético é gerado
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através de eletroímãs. Já os separadores de baixa intensidade tipo LIMS geram campo entre
1.000 a 7.000 Gauss, onde o campo magnético é gerado por imã permanente normalmente
confeccionados com terras raras. O mais conhecido é o separador de tambor WDRE.

Segundo a lei de Ampere, a força magnética em um eletroímã é criada através da carga elétrica
em movimento, ou seja, a densidade de fluxo B, em um ponto P, resultante de um elemento de
corrente I e de comprimento dl. A densidade de fluxo pode ser calculada pela Equação 3
(FUERSTENAU; HAN, 2003).
𝑑𝑙(sin 𝜃)

𝑑𝐵 = 𝐾𝐼 [

𝑟2

]

(Equação 3)

Onde
B: densidade do fluxo magnético (newtons / ampere);
K: constante de proporcionalidade;
I: elemento atual (amperes);
L: comprimento do elemento atual (metros);
θ: ângulo entre o elemento de corrente e o vetor de raio para o ponto P;
r: distância para P (metros);

Segundo Gupta e Yan (2016), a corrente elétrica nos separadores eletromagnéticos tem dois
componentes, sendo uma corrente condutora e uma corrente de polarização. A força elétrica
aplicada em uma partícula de um mineral induz à sua polarização, promovendo o movimento
de rotação orbital de elétrons nos átomos que constituem a partícula e produz um efeito
magnético e nesse caso pode-se dizer que o magnetismo é uma propriedade atômica.

A corrente elétrica em separadores eletromagnéticos tem o papel de induzir a magnetização e a
intensidade do campo magnético, sendo esses gerados pela bobina de fio. Em separadores
eletromagnéticos a força e o campo magnético podem ser calculados pelas Equações 4 e 5,
respectivamente.
𝐹 = 𝐵𝑖𝐿
𝑖

𝐻 = 2𝜋𝑟

(Equação 4)

(Equação 5)

24

Onde:
r: raio da bobina;
i: corrente elétrica;
B: indução magnética ou densidade de fluxo (Gauss ou Tesla);
L: comprimento do fio em metros;

Nesse caso pode-se afirmar que campo magnético diminui com o aumento da distância da
bobina.

É mostrado na Figura 3 o desenho esquemático do separador magnético de baixa intensidade
(WDRE) e na Figura 4 o separador magnético de alta intensidade (WHIMS).

Figura 3 - Separador magnético tambor tipo WDRE

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)
Figura 4 - Separador magnético de alta intensidade tipo WHIMS

Fonte: Adaptado de Wills e Napier-Munn (2006)
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Conforme relatado por Gupta e Yan (2016), ao se aplicar um campo magnético em uma
partícula tem-se como resposta a magnetização, ou seja, alguns minerais podem intensificar as
linhas magnéticas de força para dentro de si, sendo esses minerais denominados paramagnéticos
conforme mostrado na Figura 5b. Porém há minerais que apresentam um enfraquecimento da
densidade do fluxo magnético dentro do corpo, sendo esses denominados como diamagnéticos
conforme mostrado na Figura 5c.
Figura 5 - Comportamento do campo magnético na presença de um mineral

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)
Em partículas minerais ferromagnéticas, há uma relação entre densidade de fluxo magnético e
sua magnetização e a mesma pode ser calculada utilizando a Equação 6.
𝐵 = 𝜇0 (𝐻 + 𝑀)

(Equação 6)

Também pode-se afirmar que magnetização é proporcional ao campo magnético, podendo ser
calculada utilizando a Equação 7.
𝑀 = 𝑘𝑣 𝐻

(Equação 7)

Na Figura 6 é mostrado a variação da magnetização em função do campo magnético aplicado
na hematita (mineral paramagnético), no quartzo (mineral diamagnético) e na magnetita
(mineral ferromagnético).
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Figura 6 - Relação entre magnetização e campo magnético aplicado

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)

3.4.1 Tipos de magnetismo nos minerais
Segundo Gupta e Yan (2016), o comportamento magnético de uma partícula está ligado à
estrutura eletrônica dos elementos que a compõe. Os minerais podem ser classificados em cinco
grupos em função do comportamento magnético que eles assumem. O paramagnetismo é
quando um mineral é fracamente magnético. Possui como característica principal o
paramagnetismo de rotação e elétrons desemparelhados em função de terem suas faixas de
energia parcialmente preenchidas. Minerais contendo íons Fe3+, Co3+ ou Ti3+ são
paramagnéticos.

Em seu estado natural apresentam baixo magnetismo, porém ao se aplicar um campo magnético
ocorre o emparelhamento dos elétrons na mesma direção do campo, ou seja, o magnetismo é
proporcional ao campo aplicado. A suscetibilidade por moles de íons magnéticos de uma
partícula pode ser determinada quando há um número n de elétrons desemparelhados utilizando
a Equação 8. Para transformá-lo em suscetibilidade por mole de mineral basta multiplicar pelo
número da molécula de mineral.

𝑘=

2
𝑁0 𝑛(𝑛+2)𝜇𝐵

Onde
N0: número de Avogadro = 6,022 × 1023;

3𝑘𝑇

(Equação 8)
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n: número de elétrons não pareados;
μB: magneton de Bohr = 9,274 × 10−24 (J / T);
k: constante de Boltzmann = 1,38 × 10-23 (J / K);
T: temperatura absoluta (K);

Em temperatura ambiente (25° C) a Equação 8 pode ser simplificada como mostrado na
Equação 9.
𝑘 = 4,20𝑥10−3 𝑛(𝑛 + 2)

(Equação 9)

Segundo a Lei de Curie, em materiais paramagnéticos a suscetibilidade magnética é inversa à
temperatura como mostrado na Equação 10.

𝑘=

𝐶
𝑇

=

2
𝑁𝜇𝐵

𝑘𝐵 𝑇

(Equação 10)

Onde
C: constante de material - constante de Curie;
N: concentração de íons no sólido por unidade de volume;

Na Equação 8 a suscetibilidade magnética é determinada assumindo que não há interação entre
os íons paramagnéticos, porém na prática essa interação ocorre. Em função disso Weiss
introduziu um fator de correção (ω), sendo conhecida como a Lei Weiss ou a Lei Curie Weiss,
onde a mesma é demonstrada através da Equação 11.

𝑘𝑀 =

𝐶1
(𝑇−𝜔)

(Equação 11)

Onde
C1: uma constante;
ω: constante de Weiss;

Quando a suscetibilidade magnética de um mineral é negativa pode-se dizer que ele é
diamagnético, pois seu círculo orbital é fechado e não há átomos não pareados. Essa
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propriedade é independente da temperatura (GUPTA; YAN, 2016).

Já quando o mineral possui alta suscetibilidade magnética o mesmo é classificado como
ferromagnético em seu estado natural. O mineral ferromagnético mais conhecido é a magnetita
e exibe ferromagnetismo à temperatura ambiente. Os minerais ferromagnéticos apresentam
elevada magnetização e seu momento magnético é alinhado paralelamente.
Em minerais ferromagnéticos após cessado o campo magnético aplicado, esses ainda podem
permanecer com os domínios alinhados e por consequência permanecerem magnetizados.
Quanto maior o campo aplicado em minerais ferromagnéticos maior será sua força. Quando
todos os domínios estiverem alinhados a partícula terá atingido sua magnetização máxima e
cada mineral possuirá seu ponto de saturação magnética. A magnetita atinge a magnetização de
saturação de 2.000 Gauss e ferro metálico em 16.000 Gauss conforme mostrado na Figura 7.
Figura 7 - Curva de magnetização do ferro, aço e magnetita

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)

Considerando a aplicação de uma corrente elétrica no eletroímã para o aumento da densidade
de fluxo em um mineral ferromagnético até sua saturação e logo após a redução desse fluxo
reduzindo a corrente elétrica a zero, o sistema terá um magnetismo residual e para chegue a
zero é necessário a aplicação de um campo magnético negativo, chamado de força coercitiva
(HC). Nessa situação o mineral é magnetizado na polaridade oposta e a força coercitiva para
superar o magnetismo residual representa uma perda de energia denominada de perda de
histerese. Realizando o mesmo processo buscando o aumento do campo haverá mais
perturbações no alinhamento dos polos magnéticos dentro do sistema e consequente perda de
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força. Esse processo é denominado de loop de histerese magnética conforme mostrado na
Figura 8.
Figura 8 - Densidade do fluxo magnético em função da intensidade do campo e histerese

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)

Na histerese a perda de energia magnética é dissipada em forma de calor no mineral magnético
e pode ser expressa por ciclo por volume de núcleo conforme mostrado na Equação 12.

𝜀𝐿 = 𝜂𝐵𝑆1,6

(Equação 12)

Onde
εL: perda de histerese;
η: coeficiente de histerese;
BS: indução máxima na saturação;

Segundo Gupta e Yan (2016), a temperatura tem um papel importante não somente nos minerais
paramagnéticos, que perdem magnetismo com o seu aumento, mas também em minerais
ferromagnéticos, que também perdem magnetismo com o aumento da mesma, ou seja, os
dipolos permanecem alinhados, porém mais fracamente em função do aumento da vibração
térmica dos átomos. A essa temperatura crítica dar-se o nome de temperatura Curie, onde a
magnetização de saturação cai para zero. A Tabela 2 mostra a temperatura de Curie de
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elementos ferromagnéticos.

Tabela 2 - Temperatura Curie de materiais ferromagnéticos
Elemento

Momento de saturação/ g (20 o C) Temperatura Curie (k)

Fe

218

1043

Co

161

1394

Ni

54,4

631

Gd

0

289

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)

Já o ferrimagnetismo e o antiferrimagnetismo ocorre quando na presença de um campo
magnético, há um alinhamento paralelo de vetores em sentido oposto. Nos minerais
antiferromagnéticos os dipolos magnéticos são iguais e a força se anula. Já nos minerais
ferrimagnéticos os dipolos opostos apresentam menor força e resulta em um momento
magnético final. Na Figura 9 é mostrado o comportamento dos spins magnéticos opostos em
minerais ferromagnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos.
Figura 9 - Momentos magnéticos em ferromagnético, antiferromagnético e ferrimagnéticos

Fonte: Adaptado de Gupta e Yan (2016)
3.5

CSN Mineração (mina Casa de Pedra)

A CSN Mineração S.A. é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, atendendo
a clientes na Ásia, Europa, América do Norte e Brasil. A mina de Casa de Pedra está situada
em Congonhas, Minas Gerais, sendo considerado um dos maiores complexos mineradores a
céu aberto do Brasil.
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A mina está inserida no Quadrilátero Ferrífero, possui seis corpos mineralizados denominados
de Corpo Oeste (CO), Corpo Principal (CP), Entre Corpos (EC), Corpo Norte (CN) e Serra
Mascate (SM) e Engenho (EG). Existem atualmente, 2 pilhas de estéril denominadas Pilha da
Vila (PV) e Pilha do Batateiro (PB) conforme mostrado na Figura 10.
Figura 10 - Mapa da mina de Casa de Pedra e localização dos corpos mineralizados

Fonte: CSN Mineração (2019)

A assembleia mineralógica é composta por hematita granular e especular, martita, magnetita e
hidróxidos de ferro goethita e limonita, além do quartzo, óxidos de manganês e gibbsita
(RIBEIRO, 2011).

3.5.1 Beneficiamento da mina Casa de Pedra
Atualmente, o beneficiamento da mina Casa de Pedra é constituído pelas etapas de britagem e
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peneiramento a seco, homogeneização, classificação a úmido e concentração, gerando o
granulado, sinter feed e pellet feed. Na Figura 11 é mostrado o fluxograma atual da planta de
beneficiamento.

Figura 11 - Fluxograma atual da planta de beneficiamento da mina de Casa de Pedra
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Porém com o empobrecimento do granulado e sinter feed fino a partir de 2020, os mesmos não
terão teores dentro da especificação para serem comercializados e será implantado dois
projetos, onde o granulado deixará de existir e o sinter feed fino será concentrado para
adequação do teor de ferro.
Os projetos consistem na britagem do granulado em 8.000 μm em circuito fechado com a
alimentação nova, sendo incorporado aos demais produtos (implantação prevista para 2020),
concentração do sinter feed fino em espirais concentradoras (prevista para 2020), separação
magnética de média e alta intensidade, contemplando o desaguamento do concentrado e rejeito
final dessa etapa, denominada CMAI 3 (prevista para 2021).
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É mostrado na Figura 12 o fluxograma da planta de beneficiamento da mina Casa de Pedra após
a implantação dos projetos.

Figura 12 - Fluxograma após implantação dos projetos da planta de beneficiamento da mina de Casa de Pedra
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3.5.2 Formação das pilhas de alimentação do beneficiamento da mina Casa de Pedra
O pátio de homogeneização da mina Casa de Padra possui capacidade para 800 mil toneladas.
Ele é dividido em 4 pátios com capacidade de 200 mil toneladas cada um. Enquanto uma pilha
é retomada em 2 pátios sequenciais, nos outros 2 está sendo empilhado a pilha subsequente. As
litologias que compõe a formação da pilha estão descritas no Quadro 1.
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Quadro 1 - Litologias que compõe a mina Casa de Pedra

Litologia

CEL

CGM

HBA

HCP

IBG

IBM

IBR

Descrição
Possuem grande variabilidade no que concerne a sua área fonte. Em função
disso, é comum observar grande variação faciológica e química nessas rochas.
O arcabouço é o produto de interesse desses materiais, tendo em média bons
conteúdos metálicos.
Rocha derivada da laterização dos itabiritos e de colúvios, tem ocorrência
superficial na mina, tendo sua espessura variando de 3 a 5 m,
aproximadamente. São comumente encontrados nas regiões mais altas da mina
e em encostas. Forma “carapaças” compactas, onde, em geral, se obtém bons
conteúdos metálicos no seu granulado.
compostas predominantemente por hematita ± magnetita, contém como
principais minerais de ganga sílica e argilominerais.
São as rochas com a maior conteúdo metálico nas frações grossas da mina
Casa de Pedra e do Engenho. Constituídos predominantemente por hematita ±
magnetita, podem ter estruturação bandada decimétrica e até métrica,
intercalados a níveis brandos também composto por hematita ± magnetita; ou
por bandas decimétricas de hematita ± magnetita intercaladas a bandas de
mesma composição.
Possui grande variação de teor de Fe global como o IBS. De forma geral, nas
minas Casa de Pedra e Engenho, esse tipo de classe de minério é distinguido
em campo por ser uma rocha bandada majoritariamente, com bandas
centimétricas a decimétricas de hematita ± magnetita, intercaladas a bandas
argilosas, centimétricas, de cor ocre ou amarelada, com associação de sílica.
Possui elevado teor de manganês e pode estar associada a rochas carbonáticas
e ao HBA. Outras vezes, está associada às rochas intrusivas, e menos comum,
aos itabiritos fraturados e brechados, com Mn preenchendo-as. Possuem
estruturação bandada, com bandas de hematita±magnetita, milimétricas a
centimétricas, intercaladas com bandas milimétricas a centimétricas de
argilominerais manganesíferos
Itabirito com estrutura predominantemente bandada. Contém bandas mais
espessas, podendo até ser decimétricas, de hematita±magnetita, intercaladas a
bandas centimétricas de sílica, muitas vezes de cor ocre ou amarelada, causada
por fina película de oxidação desses minerais.

IBS

litotipo predominante. São rochas bandadas, com níveis centimétricos de
hematita±magnetita intercalados a níveis centimétricos predominantemente
silicosos, podendo em diversas proporções conter hematita, ou argilominerais. A
granulação da rocha, em função dos múltiplos graus de intemperismo, é muito
variada, conferindo para esta, diferentes graus de liberação da sílica.

ICR

Esse litotipo não possui grande abrangência na mina. É caracterizado por
bandas centimétricas e até decimétricas de hematita ± magnetita intercaladas a
bandas milimétricas ou centimétricas de sílica.
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4. METODOLOGIA
A metodologia utilizada no estudo foi a simulação da rota de beneficiamento da mina Casa de
Pedra a ser operado após implantação dos projetos em 2020 e 2021 (Figura 12 – rota padrão) e
a rota proposta para o aumento da recuperação mássica e metalúrgica conforme apresentado na
Figura 13.

Figura 13 - Fluxograma proposto para aumento da recuperação mássica e metalúrgico dos produtos
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O fluxograma proposto consiste na substituição da classificação do -1.400 µm em 150 µm,
atualmente realizada por hidroclassificador espiral (linha atual da classificação a úmido 1) e
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hidrociclones (linha atual da classificação a úmido 2), por peneiras de alta frequência. O sinter
feed fino (oversize do peneiramento de alta frequência) seria concentrado por separação
magnética de média e alta intensidade. A separação magnética de média e alta intensidade
também seria adotada para o underflow da deslamagem convencional, inserindo a flotação
cleaner do pré-concentrado produzido na etapa de separação magnética de alta intensidade.

4.1

Definição da amostra, amostragem e validação

A amostra foi definida baseando-se no plano de lavra de 2020 a 2029. Na Tabela 3 é mostrado
a participação em massa (%) de cada litologia com seus respectivos teores que irão compor o
ROM para o referido período.

Tabela 3 - Participação litológica e teores químicos do ROM 2020 a 2029 definido pelo planejamento de lavra
ROM 2020 a 2029
Litologia Massa (% )

Fe (% )

SiO2 (% ) Al2 O3 (% ) Mn (% )

P (% )

PPC (% )

CEL

9,68

57,26

4,61

6,44

0,149

0,116

6,27

CGM

0,43

58,17

3,47

5,53

0,248

0,151

7,18

HBA

20,16

67,03

1,30

0,69

0,581

0,056

0,95

HCP

2,13

67,32

1,47

0,74

0,197

0,039

0,73

IBG

10,34

46,66

25,82

2,57

0,223

0,090

4,38

IBM

8,06

47,64

20,77

2,74

2,817

0,109

3,93

IBR

4,77

61,36

6,29

1,84

0,676

0,073

2,84

IBS

44,09

44,37

33,64

0,90

0,187

0,048

1,63

ICR

0,34

61,33

6,89

0,95

0,266

0,059

3,11

Total

100,00

52,10

20,25

1,78

0,502

0,067

2,48

Foi utilizado o modelo de blocos e o arquivo de canaletas mais recente para definir o local de
coleta das litologias, sendo estratificado para separar os blocos e as canaletas com a qualidade
química global, granulometria e teores químicos das faixas granulométricas próxima do que
será lavrado segundo o plano de lavra de 2020 a 2029 para cada litologia.

A amostragem das litologias em campo foi realizada pela gerência de processos e geologia da
CSN Mineração. Para cada área/ litologia foi utilizado uma retroescavadeira para a abertura de
canaleta, sendo amostrada a massa necessária que atendesse a formação do ROM final de 3
toneladas, respeitando a proporcionalidade de cada litologia.
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A massa amostrada de cada litologia foi enviada para o laboratório de processos da CSN
Mineração para ser caracterizada. É mostrado na Figura 14 a localização onde as litologias
foram amostradas.

Figura 14 - Localização dos pontos de amostragem das litologias

Fonte: CSN Mineração (2019)

É mostrado no Quadro 2 o procedimento adotado para preparação das amostras em função da
sua granulometria e a massa da mesma, bem como os principais equipamentos utilizados.

Quadro 2 - Etapa de preparação e o procedimento adotado
Etapas de preparação

Procedimento
Foi utilizado britador com a abertura para o produto desejado,
Britagem e classificação a seco
peneira e peneirador vibratório quadrado 500 mm x 500 mm
As amostras de grande porte (> 20 kg) foram homogeneizadas
aplicando 3 tombos na mesma e o quarteamento foi realizado em
Homogeneização e quarteamento de amostras
divisor carrossel. Já as amostras de pequeno porte (< 20 kg) a
a seco
homogeneização (recirculando a amostra 3 vezes) e quarteamento
foi realizado em quarteador tipo Jones.
Homogeneização e quarteamento de amostras Foi utilizado o loop de homogeneização e quarteamento com
em polpa de pequeno e grande porte
agitador e recirculação por bomba de polpa em circuito fechado
Filtragem em filtro de pressão a ar comprimido e secagem em
Amostras em polpa < 1.000 µm
chapa elétrica e/ou estufa a 105o C
Desaguamento por sifonamento e secagem em chapa elétrica e/ou
Amostras em polpa e/ou úmidas > 1.000 µm
estufa a 105o C
Preparação para envio para análise química
Homogeneização e quarteamento utilizando quarteador tipo Jones e
para amostras < 1.000 µm
pulverização utilizando pulverizador de panelas
Britagem < 3.350µm, homogeneização e quarteamento utilizando
Preparação para envio para análise química
quarteador tipo Jones e pulverização utilizando pulverizador de
para amostras > 1.000 µm
panelas
Tempo necessário para a retirada dos finos avaliado de forma
Peneiramento a seco
visual utilizando o peneirador vibratório quadrado e peneiras 500
mm x 500 mm
15 minutos de peneiramento tanto para a série Tyler quanto para as
Peneiramento a úmido
peneiras de 500 mm x 500 mm utilizando o peneirador vibratório
suspenso e peneirador quadrado 500 mm x 500 mm
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Cada litologia amostrada foi britada e classificada a seco em 50.000 μm., sendo homogeneizada
e quarteada para a retirada de alíquotas para análise química global e umidade, análise
granulométrica e análise química por faixa nas frações 6.350 µm, 1.000 µm e 150 µm.

O peneiramento foi realizado a úmido e as frações foram preparadas e enviadas para análise
química. O procedimento de validação foi necessário porque somente o teor global da litologia
não é parâmetro para a composição, mas também a distribuição de massa e teor de cada uma
nas frações para que os produtos finais atendessem o plano de produção previsto.

A análise química dos produtos gerados foi realizada por fluorescência de raios-X modelo
MagiX FAST da PANalytical.

4.2

Composição, homogeneização e quarteamento do ROM

Após validação individual de cada litologia, a mesma foi britada e classificada a seco em 8.000
μm, homogeneizada e quarteada respeitando a participação em massa (%) de cada uma na
formação do ROM 2020 a 2029 com a massa final de 3 toneladas.

Após a composição do ROM o mesmo foi homogeneizado e distribuído em pilha alongada
utilizando o carrinho de empilhamento manual sobre rodas e as extremidades foram retiradas e
redistribuídas sobre e pilha.

A pilha formada foi novamente retomada pelas extremidades de forma alternada e
confeccionada 2 pilhas de 1,5 toneladas, onde uma pilha foi utilizada para simular a rota padrão
e a outra a rota proposta.

4.3

Classificação da amostra piloto na rota padrão e rota proposta

Foi utilizado o sistema de alimentação e classificação a úmido piloto composto por alimentador
de correias de 10”, peneira vibratória inclinada piloto de 1,2 m x 0,8 m, bomba de polpa vertical
da Gaustec (MiniFlow) e hidroclassificador espiral piloto de 5,5” da Engendrar. É mostrado na
Tabela 4 as variáveis adotadas para a classificação da rota padrão e rota proposta.
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Tabela 4 - Variáveis adotadas na classificação piloto para a rota padrão e proposta
Variável

Rota padrão Rota proposta

Taxa (Kg/h)

500

Água repolpamento (l/h)

186

212

Abertura 1o deck (µm)

1.400

1.400

340

388

--

150

Água 2 deck (l/h)

--

106

Rotação da helicóide (rpm)

14

--

Ø da helicóide (pol.)

5,5

--

Água lavagem (l/h)

93

--

Água 1o deck (l/h)
o

Abertura 2 deck (µm)
o

500

Na rota padrão, os produtos gerados foram o sinter feed grosso (oversize do peneiramento),
sinter feed fino (underflow do hidroclassificador espiral) e os finos -150 μm (overflow do
hidroclassificador espiral). Para a rota proposta, além do sinter feed grosso (oversize do 1º
deck), os produtos foram o sinter feed fino (oversize do 2º deck) e finos -150 µm (undersize do
2º deck).

As amostras foram filtradas, secadas, pesadas, homogeneizadas e quarteadas para a retirada de
alíquotas para porcentagem de sólidos e análise química global, análise granulométrica a úmido,
análise química por faixa e para caracterização mineralógica. É mostrado no Quadro 3 as
análises aplicadas aos produtos.

Quadro 3 - Análises aplicadas às amostras da classificação piloto
Produto

Procedimento
Análise granulométrica nas frações de 8.000 µm, 6.350 µm, 3.350 µm, 2.000 µm, 1.400 µm, 1.000 µm, 850 µm,
Alimentação (ROM)
500 µm, 300 µm, 150 µm, 106 µm, 74 µm, 53 µm, 44 µm e 38 µm e o -38 µm foi enviado para análise
granulométrica em cyclosizer. Análise quimica das frações acumuladas em 6.350 µm, 150 μm, 38 µm e -38 µm.
Análise granulométrica nas frações 8.000 µm, 6.350 µm, 3.350 µm, 2.000 µm, 1.400 µm, 1.000 µm, 850 µm, 500
Sinter feed grosso da rota
µm, 300 µm, 150 µm, 106 µm, 74 µm, 53 µm, 44 µm e 38 µm e o -38 µm foi enviado para análise granulométrica
padrão e proposta
em cyclosizer .
Análise granulométrica nas frações 1.400 µm, 1.000 µm, 850 µm, 500 µm, 300 µm, 150 µm, 106 µm, 74 µm, 53
Sinter feed fino da rota
µm, 44 µm e 38 µm e o -38 µm foi enviado para análise granulométrica em cyclosizer. Análise quimica das
padrão e proposta
frações acumuladas em 850 µm, 150 μm, 74 μm, 44 μm, 38 µm e -38 µm.
Finos (-150 μm) da rota Análise granulométrica nas frações 150 µm, 106 µm, 74 µm, 53 µm, 44 µm e 38 µm e o -38 µm foi enviado para
padrão e rota proposta
análise granulométrica em cyclosizer .

4.3.1 Caracterização mineralógica
A alíquota para caracterização mineralógica foi peneirada a úmido nas frações 1.400 µm, 150
µm e 38 µm. As frações foram filtradas, secadas, pesadas, homogeneizadas, quarteadas, onde
metade da massa de cada fração foi enviada para análise química global e a outra metade
enviada para caracterização mineralógica em laboratório externo.
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As observações e quantificações mineralógicas foram realizadas em seções polidas de
partículas embutidas em resina, utilizando microscópio ótico polarizante, em luz refletida. As
análises microquímicas foram realizadas em MEV com EDS. A quantificação da composição
mineralógica da amostra -8.000 µm +1.400 μm foi realizada após cominuição abaixo de 210
μm e fracionamento por peneiramento a úmido nas frações de 106 µm, 74 µm, 44 µm e 20 µm.
A identificação dos minerais da fração -20 μm foi obtida por difratometria de raios-X.
Já a fração -1.400 μm +150 μm foi peneirada a úmido nas frações 833 µm, 471 µm e 150 µm
para quantificação da composição mineralógica e a fração -150 μm +38 μm foi peneirada a
úmido nas frações de 74 μm e 38 μm. Também foram realizadas fotomicrografias em seções
polidas de partículas em luz refletida polarizada, sem analisador e com polarizadores cruzados
a 85°, para ilustrar, principalmente, os principais tipos de associações minerais.

4.4

Concentração na rota padrão e rota proposta

Para os ensaios de concentração do sinter feed fino e dos finos em que houve carga circulante,
foi adotado a metodologia Locked Cycle Test, que consistiu na simulação da operação contínua
com recirculação dos produtos intermediários. O teste foi encerrado quando a soma da massa
do concentrado e rejeito final fosse > 98% em relação à massa da alimentação nova.

Após estabilização de massas foram retiradas alíquotas para realização do balanço de massas,
porcentagem de sólidos, análise granulométrica e análise química.

A análise granulométrica dos produtos da concentração do sinter feed fino foi realizada nas
frações 1.400 µm, 1.000 µm, 850 µm, 500 µm, 300 µm, 150 µm, 106 µm, 74 µm, 53 µm, 44
µm e 38 µm. Para os produtos da etapa de finos, a análise granulométrica foi realizada a partir
de 150 µm. Foi determinado também a distribuição granulométrica da fração -38 µm de todas
as amostras utilizando o cicloclassificador de laboratório (cyclosizer).

4.4.1 Concentração em espirais e desaguamento do sinter feed fino da rota padrão
O circuito e as variáveis adotadas para a simulação da rota padrão na concentração em espirais
concentradoras é mostrada na Tabela 5.
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Tabela 5 - Variáveis e rota adotadas no Locked Cycle Test da espiral concentradora da rota
padrão
Variável

RG

SCV do RG

CL

Sólidos (%)

30

30

30

Taxa (kg/h)

1.800

1.800

1.800

Abertura da pista concentrado (%)

100% aberta

100% fechada

100% aberta

Posição leme de concentrado (%)

100% aberta

25% aberta

100% aberta

Posição leme de médio (%)

100% fechado 100% fechado 100% fechado

Tempo de estabilização (min.)

5

5

5

A simulação da concentração em espirais foi composta pela etapa rougher, scavenger do
rougher e cleaner. As espirais utilizadas na simulação foram as mesmas previstas no projeto
industrial (espirais rougher e scavenger do rougher triplas do modelo HG10 com 5 voltas e as
espirais cleaner triplas do modelo VHG com 4 voltas da Mineral Technologies®). A massa de
alimentação nova utilizada foi 30 kg. Foi utilizado o loop de concentração em espirais piloto
em circuito fechado que após repolpado, operou 5 minutos para equilíbrio mássico e
volumétrico do sistema, sendo que após esse tempo o circuito foi aberto e amostrado o
concentrado e rejeito na sua totalidade.

O desaguamento do rejeito final das espirais foi realizado no loop de desaguamento com
agitador e bomba operando em circuito fechado com hidrociclone de 4” da Akaflex por 5
minutos e após o mesmo foi aberto coletando todo o overflow e underflow. É mostrado na
Tabela 6 as variáveis utilizadas no desaguamento do rejeito final da espiral concentradora.

Tabela 6 - Variáveis adotadas no hidrociclone desaguador

Variável
Abertura do inlet (mm)

20x10

Abertura do vortex (mm)

25

Abertura do apex (mm)

10

Sólidos (%)
Pressão (kgf/cm2)

Tal qual
0,8

O overflow foi arquivado para compor a alimentação do CMAI barragem e o underflow do
desaguamento foi quarteado em 2 alíquotas para a simulação do CMAI 3.
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4.4.2 Separação magnética de média e alta intensidade e desaguamento dos produtos
finais na rota padrão e rota proposta
Tanto o underflow do desaguamento do rejeito final das espirais da rota padrão quanto o sinter
feed fino da rota proposta foram repolpados no loop de homogeneização para alimentar o
separador magnético de média intensidade modelo WDRE Ø 24”x 6”, campo magnético de
7.000 Gauss da Inbrás. O concentrado e rejeito foram amostrados na sua totalidade e enviado
para a caracterização física e química.

O rejeito WDRE de ambas as rotas foram quarteados em alíquotas de 10 kg para a simulação
da separação magnética de alta intensidade na rota padrão (CMAI 3) e na rota proposta (CMAI
1). É mostrado na Tabela 7 as variáveis utilizadas na separação magnética de média intensidade
na rota padrão e rota proposta.

Tabela 7 - Variáveis adotadas na separação magnética de média intensidade (WDRE) da rota padrão e rota
proposta

Variável
Taxa (kg/h)

1.000

Sólidos (%)

40

Rotação (rpm)

20

Abertura do gap (mm)

12,5

Na separação magnética de alta intensidade foi utilizado o separador magnético de alta
intensidade piloto MiniMag Dual modelo G-340 da Gaustec e a metodologia aplicada foi o
Locked Cycle Test.

O fluxo utilizado foi o rejeito da concentração magnética WDRE, que foi repolpado no loop de
homogeneização. O circuito testado foi o mesmo para a rota padrão e rota proposta (etapa
rougher e scavenger do rougher), onde o concentrado rougher e rejeito scavenger do rougher
foram pesados para monitoramento da estabilização de massas (A = C + R) e o concentrado
scavenger do rougher direcionado para a alimentação nova do próximo ciclo (carga circulante).

Todo o concentrado e rejeito final produzido após estabilização de massas foi amostrado,
preparado e enviado para a caracterização física e química. É mostrado na Tabela 8 as variáveis
adotadas na simulação da separação magnética de alta intensidade, sendo que as variáveis da
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rota proposta foram ajustadas para aumentar a recuperação mássica e metalúrgica.

Tabela 8 - Variáveis adotadas na separação magnética de alta intensidade na rota padrão e rota proposta
Rota padrão

Variável

Rota proposta

RG

SCV do RG

RG

SCV do RG

410

410

410

380

40

Tal qual

40

Tal qual

0,5

0,5

0,5

0,0

Pressão água de concentrado (kgf/cm )

4,5

4,5

4,5

4,5

Rotação (rpm)

5,7

5,7

5,7

5,7

Campo (Gauss)

11.000

11.000

11.000

11.000

3,8

3,8

3,8

2,5

Taxa (kg/h)
Sólidos (%)
2

Pressão água de médio (kgf/cm )
2

Abertura da matriz (mm)

O concentrado (WDRE+CMAI) e rejeito final total foram enviados para o desaguamento no
loop de desaguamento, operando em circuito fechado com hidrociclone de 4” da Akaflex. A
porcentagem de sólidos de repolpamento do concentrado e rejeito final foi a mesma obtida no
CMAI 3 e CMAI 1 e as demais variáveis foram seguidas conforme Tabela 6.

O overflow do desaguamento do concentrado final foi considerado como pellet feed e o
underflow como sinter feed fino concentrado e desaguado. Já o overflow do desaguamento do
rejeito final foi arquivado para compor a alimentação do CMAI barragem e o underflow foi
considerado produto final.

4.4.3 Deslamagem e concentração do overflow da classificação (finos) na rota padrão e
rota proposta
Todos os produtos gerados na deslamagem e concentração de finos foram secados, pesados,
homogeneizados e quarteados para a retirada de alíquotas para análise química global e análise
granulométrica a úmido nas frações 150 µm, 106 µm, 74 µm, 53 µm, 44 µm e 38 µm e o -38
µm foi enviado para análise granulométrica em cyclosizer.

O overflow coletado do hidroclassificador piloto foi repolpado no loop de deslamagem, onde
foi realizada a deslamagem convencional e deslamagem de ultrafinos e o circuito adotado foi o
mesmo da planta industrial.

O underflow da deslamagem convencional da rota padrão foi enviado para a simulação da
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flotação convencional com etapa scavenger do rougher por separação magnética de alta
intensidade (CMAI 2 rota padrão) e o underflow da deslamagem convencional da rota proposta
enviado para a separação magnética de média e alta intensidade (CMAI 2 rota proposta) e o
underflow da deslamagem ultrafinos de ambos foram direcionados para a simulação da etapa
CMAI ultrafinos.

Já o overflow da deslamagem ultrafinos foi homogeneizado em 2 tanques de polpa com agitador
e bomba de polpa operando em circuito fechado para a retirada de alíquotas para caracterização
e o restante foi arquivado para compor a alimentação do CMAI barragem.

É mostrado na Tabela 9 as variáveis adotadas na deslamagem convencional e ultrafinos, sendo
que as variáveis da deslamagem convencional da rota proposta foram ajustadas para aumentar
a recuperação mássica e metalúrgica.

Tabela 9 - Variáveis adotadas na deslamagem convencional e ultrafinos
Variável

Deslamagem rota padrão

Deslamagem rota proposta

Primária

Secundária

Terciária

Ultrafinos

Primária

Secundária

Terciária

Ultrafinos

16x8

16x8

16x8

14x7

16x8

16x8

16x8

14x7

Abertura do Vortex (mm)

15

13

15

15

15

13

15

15

Abertura do Apex (mm)

6

6

6

4

6

8

6

4

Sólidos (%)

30

28

Tal qual

Tal qual

25

23

Tal qual

Tal qual

1,4

1,6

2,0

2,2

1,6

1,8

2,0

2,2

Abertura do Inlet (mm)

2

Pressão (kgf/cm )

4.4.3.1 Flotação e separação magnética de alta intensidade (CMAI 2) da rota padrão
Foi realizado o teste de cinética de flotação para o underflow da deslamagem convencional
para determinação do tempo e consumo de coletor na etapa rougher para a obtenção de um
concentrado com 63% de ferro (projeto planta industrial da mina casa de Pedra) e na etapa
cleaner para obtenção de um concentrado > 66% de ferro.

Na etapa scavenger do cleaner não foi necessário a dosagem de coletor e o tempo de flotação
foi determinado para a obtenção de um concentrado com teor próximo ao da alimentação nova,
pois esse produto é carga circulante do circuito de flotação. É mostrado na Tabela 10 as
condições adotadas no teste de cinética de flotação.
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Tabela 10 - Condições adotadas no teste de cinética da flotação do underflow da deslamagem convencional da
rota padrão
Etapa

Sólidos
Vazão Tempo
Rotação Amina
pH da
flotação
de ar flotação
(rpm)
(g/t)
flotação
(%)
(l/min.)
(s)

RG/CL 1

25

RG/CL 2

7

RG/CL 3
RG/CL 4

50

15
25

7
1.100

14

25
Tal qual

9,9 - 10,1

4

35

RG/CL 5

14

45

RG/CL 6

16

45

RG/CL 7

16

60

SCV do CL 1

15

SCV do CL 2

20

SCV do CL 3
SCV do CL 4

25
900

--

Tal qual 9,9 - 10,2

3

25

SCV do CL 5

30

SCV do CL 6

30

SCV do CL 7

35

Para efeito de simplificação do teste não foi realizado a etapa recleaner conforme circuito
industrial da mina Casa de Pedra. Foi determinado o tempo necessário para a simulação dessas
etapas em conjunto (cleaner e recleaner).

A dosagem de amido foi realizada uma única vez no condicionamento à 500 g/t com
condicionamento de 5 minutos com 60% de sólidos. O tempo de condicionamento da amina
foi de 1 minuto, sendo realizada em 7 etapas, onde cada etapa gerou um rejeito e a etapa 7
gerou um rejeito e um concentrado. A aeração de ar foi de 4 L/min. na etapa rougher/ cleaner
(RG/CL) e 3 L/min. na etapa scavenger do rougher (SCV do CL). O pH foi ajustado com soda
cáustica.

Os testes foram realizados na célula de flotação de bancada extrator de espuma e nível
automático modelo CFB-1000 da CDC equipamentos, cubas de acrílico de 4,5 litros e 1,1
litros, medidor de pH digital modelo DM-22 da Digimed, amido Flotamil 75 da Caramuru,
amina EDA3C da Clariant e soda cáustica da Braskem S/A com concentração em solução de
3%, 3,5% e 50%, respectivamente. Os reagentes foram preparados conforme procedimentos
internos da CSN Mineração. Os produtos gerados foram preparados e enviados para
caracterização. É mostrado na Tabela 13 as condições adotadas no teste de cinética da flotação.
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A metodologia aplicada na simulação da flotação convencional foi o Locked Cycle Test. O
circuito da flotação convencional foi composto pela etapa rougher, scavenger do rougher
(separação magnética de alta intensidade - CMAI 2), cleaner e scavenger do cleaner.

O rejeito rougher foi unido ao rejeito cleaner e enviado para o CMAI 2. O concentrado cleaner
e o rejeito CMAI 2 foram pesados para monitoramento da estabilização de massas (A = C +
R). O concentrado scavenger do cleaner e concentrado CMAI 2 retornaram para a alimentação
nova (carga circulante).

As condições e variáveis adotadas na simulação do CMAI 2 foram as mesmas da planta
industrial da mina Casa de Pedra conforme apresentado na Tabela 11.

Tabela 11 - Condições e variáveis adotadas na separação magnética de alta intensidade (CMAI 2)
Condições da separação magnética de alta
intensidade (CMAI 2)
Variável
Sólidos (%)

Tal qual

Pressão água de médio (kgf/cm2)

1,5

Pressão água de concentrado (kgf/cm2)

4,5

Rotação (rpm)

4,0

Campo (Gauss)

10.000

Abertura da matriz (mm)

2,5

4.4.3.2 Separação magnética de média e alta intensidade (CMAI 2) e flotação cleaner
da rota proposta
O underflow da deslamagem convencional foi repolpado em loop de homogeneização e
alimentado no separador magnético WDRE e as condições e variáveis adotadas foram as
mesmas descritas na Tabela 10. O concentrado e rejeito dessa etapa foram preparados e
enviados para caracterização, sendo que o concentrado WDRE foi considerado produto final
e o rejeito WDRE foi quarteado em alíquotas de 3 kg e 5,5 kg para o planejamento fatorial e a
simulação da separação magnética de alta intensidade e flotação cleaner, respectivamente.

Foi utilizado o software Minitab 16® para planejar e interpretar os resultados obtidos na etapa
de separação magnética de alta intensidade da etapa rougher e scavenger do rougher. O
planejamento fatorial foi desenvolvido variando o campo magnético (9.000 e 11.000 Gauss),
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rotação do rotor (4 e 5,7 rpm) e pressão da água de médio (0,5 e 1,5 kgf/cm2) tendo como
resposta o teor e recuperação de ferro.

Após determinado a melhor condição de operação da etapa rougher foi produzido o rejeito
scavenger do rougher para a realização do experimento fatorial nas mesmas condições. O gap
da matriz utilizada para ambos foi 1,5 mm, com 40% de sólidos na alimentação rougher e tal
qual na alimentação scavenger do rougher.

Determinado as condições da etapa rougher e scavenger do rougher foi realizado um teste em
circuito aberto para a geração de um pré-concentrado para a realização do teste de cinética de
flotação para determinar o tempo e consumo de coletor para a geração de um concentrado
maior que 66% de ferro (flotação cleaner) conforme apresentado na Tabela 12.
Tabela 12 – Condições adotadas no teste de cinética da flotação do pré-concentrado gerado na separação
magnética de média e alta intensidade do underflow da deslamagem convencional da rota proposta
Etapa

Sólidos
Vazão Tempo
Rotação Amina
pH da
flotação
de ar flotação
(rpm)
(g/t)
flotação
(%)
(l/min.)
(s)

CL 1

10

CL 2

2

10

CL 3

2

10

CL 4

1.000

2

50

Tal qual

10

9,9 - 10,1

3

10

CL 5

2

10

CL6

2

12

CL 7

2

12

A dosagem de amido foi realizada uma única vez no condicionamento à 500 g/t com
condicionamento de 5 minutos com 60% de sólidos. O tempo de condicionamento da amina
foi de 1 minuto, sendo realizada em 7 etapas, onde cada etapa gerou um rejeito e a etapa 7
gerou um rejeito e um concentrado. A aeração de ar foi de 3 L/min. O pH foi ajustado com
soda cáustica.

Com as condições determinadas, foi adotado a metodologia Locked Cycle Test para a
simulação da rota proposta. O circuito foi composto pela etapa rougher, scavenger do rougher
com separação magnética de alta intensidade e flotação cleaner.
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O concentrado cleaner da flotação e rejeito scavenger do rougher foram considerados
produtos finais. O concentrado scavenger do rougher e rejeito cleaner da flotação retornaram
para a alimentação nova do próximo ciclo (carga circulante).

4.4.3.3 Separação magnética de alta intensidade de ultrafinos (CMAI ultrafinos) da
rota padrão e rota proposta
O underflow da deslamagem ultrafinos foi alimentado na concentração magnética de alta
intensidade (CMAI ultrafinos), sendo repolpado a 40% de sólidos. O circuito foi composto
pela etapa rougher e scavenger do rougher. O concentrado rougher e scavenger do rougher
foi unificado e considerado produto final, assim como o rejeito scavenger do rougher.

A Tabela 13 apresenta as condições e variáveis adotadas na simulação do CMAI ultrafinos
tanto para a rota padrão quanto rota proposta.

Tabela 13 - Condições e variáveis adotadas no CMAI ultrafinos na rota padrão e rota proposta
Variável

Rota padrão

Rota proposta

RG

SCV do RG

RG

Taxa (kg/h)

380

380

380

380

Sólidos (%)

40

Tal qual

40

Tal qual

Pressão água de médio (kgf/cm2)

0,5

1,5

1,0

2,0

Pressão água de concentrado (kgf/cm2)

4,5

4,5

4,5

4,5

SCV do RG

Rotação (rpm)

4,0

4,0

4,0

4,0

Campo (Gauss)

10.000

9.000

9.000

8.000

2,5

2,5

2,5

2,5

Abertura da matriz (mm)

4.4.3.4 Separação magnética de alta intensidade (CMAI barragem) da rota padrão e
rota proposta
A alimentação da rota padrão foi composta pelo overflow da deslamagem ultrafinos, overflow
do desaguamento do rejeito final das espirais e do desaguamento do rejeito final CMAI 3 e
rejeito final CMAI ultrafinos respeitando a proporcionalidade de massas.

Já a alimentação da rota proposta foi composta pelo overflow da deslamagem ultrafinos,
overflow do desaguamento do rejeito final CMAI 1 e rejeito final CMAI ultrafinos. Após a
composição cada amostra foi homogeneizada e quarteada para a retirada de alíquotas de 4 kg
para a simulação CMAI barragem (Locked Cycle Test) e análise química global.
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O circuito CMAI barragem foi composto pela etapa rougher e cleaner, onde o concentrado
cleaner e rejeito rougher foram considerados produtos finais. O rejeito cleaner foi adicionado
à alimentação nova do próximo ciclo (carga circulante).
É mostrado na Tabela 14 as condições e variáveis adotadas no CMAI barragem tanto na rota
padrão quanto rota proposta.

Tabela 14 - Condições e variáveis adotadas no CMAI barragem para a rota padrão e rota proposta
Variável

Rota padrão

Rota padrão

RG

CL

RG

CL

Taxa (kg/h)

270

380

270

380

Sólidos (%)

40

Tal qual

40

Tal qual

0,5

0,5

1,0

1,0

4,5

4,5

4,5

4,5

Pressão água de médio (kgf/cm2)
2

Pressão água de concentrado (kgf/cm )
Rotação (rpm)

5,0

5,0

5,0

5,0

Campo (Gauss)

11.500

10.500

10.500

9.500

1,5

2,5

1,5

2,5

Abertura da matriz (mm)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
É apresentado a seguir o comparativo entre os teores químicos das litologias que compuseram
o ROM do plano de lavra e as litologias amostradas, caracterização tecnológica e mineralógica
do ROM britado a 8.000 μm, desempenho das etapas de concentração do sinter feed fino e dos
finos (-150 μm).

5.1 Comparativo entre as litologias do modelo de blocos e as litologias que
compuseram o ROM
Conforme pode ser observado na Tabela 15, os teores globais das litologias amostradas foram
similares aos do modelo de blocos referente ao ROM composto para o período de 2020 a 2029.
O ROM apresenta 22,3 % de hematitas ricas (HBA e HCP), 67,6 % de itabiritos (IBG, IBM,
IBR, IBS e ICR) e 10,1 % de colúvio e canga (CEL e CGM, respectivamente) contendo
minerais de ferro hidratado com alto teor de alumina e PPC.

Tabela 15 - Teores químicos globais das litologias do modelo de blocos e das litologias amostradas
ROM 2020 a 2029
Litologia

Massa (% )

Modelo de blocos
CEL

Fe (% )

SiO2 (% ) Al2 O3 (% ) Mn (% )

P (% )

PPC (% )

57,26

4,61

6,44

0,149

0,116

6,27

57,12

4,69

6,09

0,170

0,128

6,55

58,17

3,47

5,53

0,248

0,151

7,18

58,23

3,46

5,47

0,219

0,160

6,81

67,03

1,30

0,69

0,581

0,056

0,95

66,73

1,61

0,75

0,588

0,063

1,14

67,32

1,47

0,74

0,197

0,039

0,73

9,68
Amostrado
Modelo de blocos

CGM

0,43
Amostrado
Modelo de blocos

HBA

20,16
Amostrado
Modelo de blocos

HCP

2,13
Amostrado

67,19

1,38

0,72

0,198

0,040

1,05

Modelo de blocos

46,66

25,82

2,57

0,223

0,090

4,38

45,68

26,32

2,95

0,224

0,090

4,84

47,64

20,77

2,74

2,817

0,109

3,93

47,73

20,58

2,51

2,757

0,102

4,13

61,36

6,29

1,84

0,676

0,073

2,84

61,05

6,52

1,88

0,722

0,071

2,80

44,37

33,64

0,90

0,187

0,048

1,63

44,06

33,80

1,08

0,188

0,060

1,87

61,33

6,89

0,95

0,266

0,059

3,11

61,09

7,13

0,89

0,265

0,056

3,26

52,10

20,25

1,78

0,502

0,067

2,48

51,78

20,44

1,86

0,504

0,074

2,72

IBG

10,34
Amostrado
Modelo de blocos

IBM

8,06
Amostrado
Modelo de blocos

IBR

4,77
Amostrado
Modelo de blocos

IBS

44,09
Amostrado
Modelo de blocos

ICR

0,34
Amostrado

ROM
Modelo de blocos
composto
(média
Amostrado
ponderada)

100,0
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Foi realizado o Teste T pareado utilizando o Minitab 16® para os teores previstos no modelo
de blocos e os teores obtidos após composição do ROM. A hipótese é aceita se P-value < 0,05
os resultados são diferentes e se > 0,05 são iguais para um intervalo de confiança de 95%. O
P-value na interação realizada foi > 0,05, ou seja, os teores previstos no modelo de blocos para
o ROM são estatisticamente iguais ao ROM composto pelas litologias (Figura 15).

Figura 15 - Teste T Pareado para os teores previstos no modelo de blocos e os teores do ROM composto

5.2

Caracterização mineralógica do ROM britado a -8.000 μm

A caracterização mineralógica do ROM apresentou o quartzo (SiO2), hematita (Fe2O3) e
magnetita (Fe3O4) como minerais primários. Os minerais secundários foram martita (Fe2O3),
goethita (FeO(OH)), gibbsita (Al(OH)3), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e óxido de manganês
preenchendo cavidades revestidas por goethita.

O alumínio foi identificado na composição da gibbsita, da caulinita associado ao agregado
terroso e à goethita. Já o fósforo foi identificado associado ao agregado terroso e à goethita.
Algumas partículas de martita apresentaram silício na sua composição.

Os teores de ferro global do ROM britado a -8.000 µm para as frações -8000 µm +1.400 µm,
-1.400 µm +150 µm, -150 µm +38 µm e -38 µm foram calculados pela caracterização
mineralógica, sendo 61,3%, 55,9%; 35,4% e 55,3%, respectivamente.

A fração -1.400 µm +150 µm do ROM apresentou partículas com grãos de martita envoltos
por aureola de cristais de goethita acicular, dispostos radialmente (Figura 16a). Foi verificado
também a presença de partículas mistas de hematita lobular com magnetita, com cavidades
revestidas por goethita e preenchidas por óxido de manganês (Figura 16b). Na Figura 16c
existem partículas mistas de hematita com quartzo e goethita. Os grãos maiores de hematita
estão entre o quartzo, e parte dos grãos menores estão encapsuladas pelo quartzo.
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Figura 16 – Fotomicrografia da fração -1.400 µm +150 μm (comprimento da foto igual a 584 µm com luz
refletida sem analisador)

A fração -150 µm +38 µm do ROM apresentou partículas de quartzo, de martita, de goethita,
de hematita lobular, de hematita tabular, de agregado terroso e mista de goethita com hematita
conforme apresentado na Figura 17.
Figura 17 - Fotomicrografia da fração -150 μm +38 μm (comprimento da foto igual a 584 µm com luz refletida
sem analisador)
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Pode ser observado na Figura 18 que a fração -8.000 μm +1.400 μm apresentou 89,7% de
óxidos de ferro e atende a especificação de produto para ser comercializado.
Já na fração -1.400 μm +150 μm apresentou 80,9% de óxidos de ferro e não atende a
especificação de mercado, sendo necessário a concentração dessa fração. Tal fração
apresentou 3,3% de magnetita que torna necessário a aplicação da separação magnética de
média intensidade anterior à separação magnética de alta intensidade devido a possibilidade
de entupimento das matrizes em função da alta susceptibilidade magnética.
A fração -150 μm +38 μm apresentou apenas 51,2% de óxidos de ferro e 47% de quartzo,
sendo necessário a aplicação de processos de concentração para adequação do teor de ferro e
redução de contaminantes. Essa fração apresentou 0,5% de magnética e justifica também a
aplicação da separação magnética de média intensidade anterior à separação magnética de alta
intensidade.
A fração -38 μm apresentou 80,3 % de óxidos de ferro formado em sua maioria por hematita
lamelar monocristalina (35,7%), hematita granular monocristalina (23,9%) e goethita (14%).
Figura 18 - Composição mineralógica das frações do ROM britado a 8.000 μm
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Na Figura 19 pode ser observado que a fração -1.400 μm +150 μm apresentou baixo grau de
liberação do quartzo (61%), sendo que essa característica impossibilita a obtenção de um
concentrado com baixo teor de sílica.
Já na fração -150 μm +38 μm o quartzo apresentou 99% de grau de liberação, demonstrando
ser possível a aplicação da separação magnética de média e alta intensidade para a produção
de um pré-concentrado e posterior flotação cleaner. O pré-concentrado normalmente apresenta
menor quantidade de sílica, sendo necessário menor quantidade de coletor (amina) e por
consequência redução de custo com esse reagente.

A fração -38 µm apresentou grau de liberação de 100%, porém essa fração apresenta maior
nível de complexidade nos processos de flotação em função de sua elevada superfície
específica, sendo necessário maior dosagem de reagentes e consequente redução da
seletividade e recuperação.

Figura 19 - Grau de liberação nas frações do ROM

5.3

Análise granulométrica e análise química por fração do ROM britado a -8.000 μm

Pode ser observado na Tabela 16 que os teores de ferro acumulado nas frações 1.400 µm, 150
µm, 38 µm e -38 µm foram similares aos teores de ferro determinados pela caracterização
mineralógica (61,3%; 55,9%; 35,4% e 55,3%, respectivamente).
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Tabela 16 - Análise granuloquímica do ROM britado a 8.000 μm
ROM britado a 8 mm
Malha (μm)

% Ret.
simples

% Ret.
Acum.

% Pass.
Acum.

Fe (% )

1.400

25,65

25,65

74,35

60,92

8,58

1,03

150

16,35

41,99

58,01

56,77

15,25

38

23,78

65,77

34,23

35,25

-38

34,23

100,00

0,00

Total

100,0
Teores químicos

SiO2 (% ) Al2 O3 (% ) Mn (% )

P (% )

PPC (% )

0,392

0,052

2,49

0,91

0,186

0,047

2,18

47,58

0,47

0,077

0,027

1,27

54,03

11,67

4,75

1,036

0,137

4,15

51,78

20,00

2,15

0,504

0,074

2,72

Na Figura 20 é mostrado as curvas granulométricas do ROM britado a 8.000 μm. A primeira
curva é referente ao ROM amostrado durante o processo de classificação das pilhas. A segunda
e terceira curvas são referentes ao fechamento pelos produtos.

Figura 20 - Curva granulométrica do ROM britado amostrado, rota padrão e rota proposta

Foi realizado o Teste T pareado utilizando o Minitab 16® para porcentagem retida simples por
fração entre as três curvas para verificar o nível de igualdade entre elas. A hipótese é aceita se
P-value < 0,05 e os resultados são diferentes e, se > 0,05 são iguais para um intervalo de
confiança de 95%. A interação foi realizada entre o ROM amostrado pelo calculado da rota
padrão e rota proposta e somente entre a rota proposta e padrão.

O P-value em todas as interações foi > 0,05, ou seja, o ROM calculado tanto na rota padrão
quanto na rota proposta é estatisticamente igual ao ROM amostrado. Demonstra também que
o processo de homogeneização, quarteamento e confecção da pilha Chevron para a realização
do estudo foram adequados e que elas são iguais entre si conforme apresentado na Figura 21.

56

Figura 21 - Teste T pareado entre ROM amostrado e calculado para a rota padrão e rota proposta

5.4

Classificação do ROM britado a -8.000 μm na rota padrão e rota proposta

Pode ser observado na Figura 22 que a granulometria do -1.400 μm gerado em ambas as rotas
apresentaram granulometria similar, evidenciando que as duas pilhas classificadas
apresentaram características granulométricas similares.

Figura 22 - Curva granulométrica da fração -1.400 µm

Analisando a Figura 23 pode ser observado que o sinter feed fino da rota padrão apresentou
6,2% de massa a mais em relação à rota proposta. Esse comportamento era esperado, pois a
classificação por hidroclassificador espiral é menos eficiente que o peneiramento. Na prática,
equipamentos de classificação não realizam a separação de partículas de forma ideal, pois as
partículas possuem propriedades como forma, tamanho e densidade que sofrem a ação da força
gravitacional, empuxo e de arrasto (CHAVES, 2003).
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Figura 23 - Balanço de massas e teores da classificação a úmido do ROM britado a -8.000 μm
Classificação rota padrão
ROM -8.000μm

Legenda
M assa (Kg) M assa (%)
Fe (%)

Classificação rota proposta

Dist. Fe (%)

1.419

100,0

51,78

20,00

ROM -8.000μm

Legenda
M assa (Kg) M assa (%)
Fe (%)

Dist. Fe (%)

- 1.400µm

1.419

100,0

51,78

20,00

- 1.400µm

-1.400μm

-1.400μm

S FG -8.000+1.400μm

S FG -8.000+1.400μm

1.034

72,9

385

27,13

1.034

72,9

385

27,13

48,46

25,05

60,69

6,43

48,46

25,05

60,69

6,43

- 150μm

- 150μm

Finos -150μm

S FF -1.400+150μm

Finos -150μm

S FF -1.400+150μm

662

46,69

371

26,18

750

52,88

284

19,99

44,73

28,40

55,12

19,08

45,04

28,77

57,52

15,22

Pode ser observado na Tabela 17 que o sinter feed fino da rota padrão apresentou 33,1%
passante em 150 μm.

Tabela 17 - Análise granuloquímica do sinter feed fino rota padrão
Sinter feed fino_Rota padrão
Malha (μm)

% Ret.
simples

% Ret.
Acum.

% Pass.
Acum.

Fe (% )

850

12,97

12,97

87,03

60,21

10,26

1,21

150

53,93

66,90

33,10

56,87

16,25

0,61

74

12,21

79,11

20,89

42,88

37,47

44

6,90

86,01

13,99

52,08

38

1,86

87,87

12,13

-38

12,13

100,00

0,00

Total

100,0
Teores químicos

SiO2 (% ) Al2 O3 (% ) Mn (% )

P (% )

PPC (% )

0,219

0,052

1,69

0,152

0,032

1,25

0,25

0,066

0,028

1,07

24,00

0,43

0,097

0,029

0,85

56,41

17,89

0,30

0,093

0,028

0,85

55,73

19,97

0,45

0,023

0,004

0,45

55,12

19,08

0,61

0,130

0,030

1,15

O sinter feed fino da rota proposta apresentou 19,9% passante em 150 μm (Tabela 18) e a
eficiência de peneiramento foi 93% demonstrando que a classificação por peneiramento foi
mais eficiente que a classificação realizada por hidroclassificador espiral e hidrociclone.

Tabela 18 - Análise granuloquímica do sinter feed fino rota proposta
Sinter feed fino_Rota proposta
Malha (μm)

% Ret.
simples

% Ret.
Acum.

% Pass.
Acum.

Fe (% )

850

15,93

15,93

84,07

60,48

10,05

1,11

150

64,15

80,08

19,92

57,44

15,45

0,61

74

11,97

92,06

7,94

53,71

21,64

44

3,91

95,97

4,03

55,63

38

0,67

96,64

3,36

-38

3,36

100,00

0,00

Total

100,0
Teores químicos

SiO2 (% ) Al2 O3 (% ) Mn (% )

P (% )

PPC (% )

0,193

0,062

1,81

0,141

0,062

1,31

0,22

0,064

0,078

1,01

18,86

0,38

0,086

0,088

0,74

57,81

15,85

0,28

0,080

0,123

0,65

60,73

8,19

0,27

0,082

0,369

3,25

57,52

15,22

0,62

0,136

0,076

1,39
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O teor de ferro no sinter feed fino da rota proposta foi maior em relação à rota padrão (+2,4%),
sendo esse comportamento explicado pelo melhor desempenho da classificação por
peneiramento que retirou maior quantidade de finos de menor teor e os direcionou para o
undersize.

Nunes (2012) obteve média de 88,6% de eficiência de peneiramento no circuito de
classificação da moagem em 150 µm do minério sulfetado de chumbo e zinco da Nexa
Resources (Paracatu - MG) utilizando peneira de alta frequência.

Albuquerque (2011) relata que a eficiência produzida pela peneira de alta frequência
proporciona um corte mais preciso evitando presença de partículas grossas no produto da
classificação e proporcionando menor consumo de reagentes.
Os D50 do sinter feed fino foi igual a 240 μm e 300 μm para a rota padrão e rota proposta,
respectivamente, confirmando que o sinter feed fino da rota proposta está com menor
quantidade de finos (Figura 24).

Figura 24 - Curva granulométrica do sinter feed fino

A concentração da rota padrão foi realizada inicialmente por espirais concentradoras e segundo
Fuerstenau e Han (2003) a concentração gravimétrica apresenta bom desempenho entre 130
μm até 74 μm e que abaixo dessa fração a densidade específica do mineral de interesse deixa
de ser mandatória e é praticamente inexistente para partículas menores que 15 μm, ou seja,
elas tenderão a seguir o fluxo de água se portando para o rejeito.
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5.5

Desempenho da concentração do sinter feed fino da rota padrão e rota proposta

Pode ser observado nas Figuras 25 e 26 que a estabilização de massas no Locked Cycle Test da
concentração do sinter feed fino em espirais concentradoras e a separação magnética de alta
intensidade do rejeito WDRE (CMAI 3) da rota padrão ocorreu a partir do 5º ciclo (99,6% e
99,5%, respectivamente) com carga circulante final de 28,7% e 26,3%. Pode ser observado a
similaridade de comportamento entre os dois testes.

Figura 25 - Estabilização de massas do Locked Cycle Test do sinter feed fino na espiral da rota padrão

Figura 26 - Estabilização de massas do Locked Cycle Test do rejeito WDRE (CMAI 3) da rota padrão

Já a estabilização de massas no Locked Cycle Test da concentração do rejeito WDRE (gerado
do sinter feed fino) por separação magnética de alta intensidade (CMAI 1) da rota proposta
ocorreu a partir do 4º ciclo em 98,9% com carga circulante final de 14,7% (Figura 27).
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Figura 27 - Estabilização de massas do Locked Cycle Test do rejeito WDRE (CMAI 1) da rota proposta

Pode ser observado na Figura 28a que as recuperações mássica e metalúrgica globais do sinter
feed fino concentrado e desaguado na rota proposta foram menores em relação à rota padrão (3,8% e -4,5%, respectivamente). Esse comportamento se deve à menor quantidade de óxidos
de ferro recuperáveis presentes na fração -150 µm do sinter feed fino da rota proposta.

Porém analisando somente a etapa de concentração do sinter feed fino de ambas as rotas (Figura
28b), pode ser verificado que as recuperações mássica e metalúrgica do sinter feed fino
concentrado e desaguado na rota proposta foram superiores (+4,3% e +1,9%, respectivamente).
Tal comportamento pode ser explicado pelo estreitamento granulométrico da alimentação
(menor quantidade de finos -150 μm) e a redução do gap da matriz de 3,8 mm na rota padrão
para 2,5 mm na rota proposta e a retirada da água do médio da separação magnética de alta
intensidade, ambos na etapa scavenger do rougher.

No sinter feed fino concentrado e desaguado da rota proposta, o teor de ferro foi superior
(+0,5%) e a sílica foi inferior (-1,6%) em relação à rota padrão, conforme apresentado na Figura
28c.

Conforme apresentado na Figura 28d, a recuperação mássica e metalúrgica global do sinter feed
total (sinter feed grosso mais sinter feed fino concentrado e desaguado) da rota padrão foram
46,8% e 56,1%, respectivamente. Já na rota proposta foram 43% e 51,6%, respectivamente.
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Figura 28 - Desempenho da concentração do sinter feed fino

A Figura 29 confirma o melhor desempenho da rota proposta, pois evidencia maior recuperação
mássica por fração do sinter feed fino para concentrado.

Figura 29 - Recuperação em massa por fração do sinter feed fino para o concentrado

Rocha (2018) realizou ensaios de concentração magnética de alta intensidade de um rejeito de
minério de ferro de uma usina do Quadrilátero Ferrífero testando matrizes com gap de 1,1 mm
e 1,5 mm com campo magnético de 16.000 e 18.000 Gauss, respectivamente. As recuperações
metalúrgicas e teores de ferro no concentrado médios obtidos foram 94,7% e 44,2%
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respectivamente (matriz 1,1 mm) e 82,2% e 58,3%, respectivamente (matriz de 1,5 mm). A
matriz com gap de 1,1 mm proporcionou maior recuperação metalúrgica e menor teor de ferro
no concentrado, sendo o comportamento desse último referente à menor abertura do gap.

Coelho (2017) demostrou em seu estudo a viabilidade do uso de separação magnética de alta
intensidade para o rejeito final de minério de ferro de espirais concentradoras (-1.000+150 μm)
da mina Casa de Pedra (Congonhas – MG), onde a recuperação mássica e metalúrgica média
foram 62,1% e 83,9%, respectivamente.

Pascoal et al (2017) realizaram o estudo de separação magnética de média intensidade (WDRE)
com campo magnético de 6.000 Gauss e separação magnética de alta intensidade (WHIMS)
com campo magnético de 10.500 Gauss e matriz de 3 mm utilizando o blending entre rejeito e
ROM de minério de ferro da Pedreira Um Valemix (Catas Altas – MG) para o sinter feed fino.
A recuperação mássica e metalúrgica obtidas foram 60,2% e 79,8%, respectivamente.

Pode ser observado na Figura 30 que o overflow do desaguamento do sinter feed concentrado
da rota padrão apresentou menor recuperações mássica e metalúrgica globais quando
comparado com o desaguamento do mesmo produto na rota proposta (-0,9% e -1,2%,
respectivamente). Esse fato se deve ao desaguamento do sinter feed concentrado na rota padrão
ter sido composto somente pelo concentrado produzido na separação magnética de média e alta
intensidade (CMAI 3), correspondendo a 6,3% e 7,9% de massa e distribuição de ferro global,
respectivamente. O concentrado produzido na espiral foi desaguado em circuito fechado com
peneira desaguadora representando 14,1% e 17,3% de massa e distribuição de ferro global.

Já na rota proposta, o desaguamento do sinter feed concentrado foi composto por todo o sinter
feed concentrado produzido na separação de média e alta intensidade correspondendo a 17,5%
e 21,8% de massa e distribuição de ferro global, respectivamente. Porém analisando somente a
etapa de desaguamento de ambas as rotas, pode ser observado que na rota padrão o overflow do
desaguamento apresentou massa de 11,1% e distribuição de ferro de 11,2% e na rota proposta
foi 9,3% e 9,5%, respectivamente. Esse comportamento foi em função da menor quantidade de
finos -150 μm presente no sinter feed concentrado da rota proposta (17,7% na rota proposta e
28,6% na rota padrão).
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Figura 30 - Balanço de massas global do desaguamento do sinter feed fino concentrado
Desaguamento do sinter feed concentrado da rota proposta

Desaguamento do sinter feed concentrado da rota padrão
Legenda

Legenda
M assa (%) Dist. Fe (%)
Fe (%)

OF desag. (WDRE + M assa (%) Dist. Fe (%)
CMAI 3)
Fe (%)
SiO (%)

SiO2 (%)

CF WDRE + CF CMAI
3
6,32

7,89

64,58

5,27

OF desag. (WDRE +
CMAI 1)

2

0,70

0,89

1,64

2,07

65,45

4,36

65,63

4,22

CF WDRE+CMAI 1
17,52

21,83

64,51

5,31

ES201

ES201

Espessador
de PF

Espessador
de PF

SFF concentrado e
desaguado (WDRE +
CMAI 1)

SFF concentrado e
desaguado (WDRE +
CMAI 3)
5,62

7,00

15,89

19,76

64,47

5,38

64,40

5,42

5.6 Deslamagem convencional e ultrafinos dos finos (-150 μm) da rota padrão e rota
proposta
A recuperação mássica prevista na etapa de deslamagem convencional e ultrafinos no plano de
produção de 2020 a 2029 foi 60% e 35%, respectivamente. O circuito de deslamagem piloto foi
calibrado para a obtenção dos resultados similares ao previsto na usina. Os resultados de
recuperação mássica obtidos na etapa de deslamagem convencional foi 58,7% e na etapa de
deslamagem ultrafinos foi 34,6% na rota padrão conforme mostrado na Figura 31.
Figura 31 - Balanço de massas e teores global da deslamagem convencional e ultrafinos da rota padrão
Deslamagem rota padrão

Legenda

-150µm

M assa (%) Dist. Fe (%)
Fe (%)

SiO2 (%)

46,69

40,33

44,73

28,40

OF desl. Ultraf.

OF desl. conv.

12,61

11,07

19,26

17,45

45,49

14,29

46,91

17,58

UF desl. Ultraf.
CMAI
ultrafinos

UF desl. conv.

6,66

6,38

27,43

22,88

49,60

23,80

43,20

36,01
Flotação
convencional

EP51

CMAI barragem

Devido a redução da porcentagem de sólidos da alimentação em 5% no hidrociclone primário
e secundário, aumento da pressão em 0,2 kgf/cm2 no hidrociclone primário e secundário e
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abertura do apex no hidrociclone secundário em 2 mm, as recuperações mássica e metalúrgica
globais da deslamagem convencional da rota proposta foram superiores à rota padrão conforme
observado na Figura 32 (+8,1% e +8,4%, respectivamente).

Figura 32 - Balanço de massas e teores global da deslamagem convencional e ultrafinos da rota proposta
Deslamagem rota proposta

Legenda

-150µm

M assa (%) Dist. Fe (%)
Fe (%)

SiO2 (%)

52,88

45,99

45,04

28,91

OF desl. Ultraf.

OF desl. conv.

12,08

9,80

17,32

14,70

42,00

17,83

43,94

20,15

UF desl. Ultraf.
CMAI
ultrafinos

UF desl. conv.

5,24

4,90

35,56

31,29

48,43

25,52

45,57

33,18
Flotação
convencional

EP51

CMAI barragem

O hidrociclone recupera mais massa para o underflow à medida que a porcentagem de sólidos
da alimentação é reduzida mantendo as demais variáveis estáveis. Essa modificação realizada
em conjunto com o aumento de pressão da alimentação e abertura do apex possibilitaram maior
recuperação de finos de 106 μm a 8 μm, conforme mostrado na Figura 33.
Figura 33 - Recuperação em massa por fração do underflow da deslamagem convencional
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A maior recuperação de finos pode afetar o processo de flotação devido ao aumento da
superfície específica, proporcionando o aumento do consumo de reagentes e perda de ferro fino
para o rejeito da flotação, impactando nas recuperações mássica e metalúrgica.

Porém a rota proposta propõe a pré-concentração do underflow por separação magnética de
média e alta intensidade com flotação cleaner. A proposta foi eliminar o máximo de quartzo na
pré-concentração otimizando as recuperações mássica e metalúrgica produzindo um
concentrado com menor quantidade de quartzo, sendo necessário o uso de uma pequena
dosagem de reagentes para atingir o teor de ferro adequado no pellet feed da etapa cleaner.

O teor de ferro no underflow da deslamagem convencional da rota proposta foi superior em
relação ao underflow da deslamagem da rota padrão (45,6% e 43,2%, respectivamente). Esse
fato se deve a maior recuperação de finos com elevado teor de ferro e que na rota padrão foi
enviado para a etapa de deslamagem ultrafinos devido ao pior desempenho da deslamagem
convencional.

Na deslamagem ultrafinos, as condições foram mantidas para ambas as rotas, porém a
recuperação mássica e teor de ferro do underflow da rota proposta foram menores em relação à
rota padrão conforme demonstrado nas Figuras 31 e 32. Esse comportamento é confirmado pela
Figura 34 (recuperação mássica por fração da deslamagem ultrafinos para o underflow).

O overflow da deslamagem ultrafinos da rota proposta também apresentou teor de ferro menor
em relação à rota padrão (42% e 45,5%, respectivamente). Esse comportamento se deve a maior
eficiência da deslamagem convencional da rota proposta.
Figura 34 - Recuperação em massa por fração do underflow da deslamagem ultrafinos
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5.7 Concentração do underflow da deslamagem convencional da rota padrão e rota
proposta
O circuito de concentração do underflow da deslamagem convencional da rota padrão foi
composto pelas etapas rougher, cleaner e scavenger do cleaner realizadas por flotação e a etapa
scavenger do rougher realizada por separação magnética de alta intensidade (CMAI 2). Nessa
fase do estudo os seguintes passos foram seguidos, sendo:
a) realização do teste de cinética de flotação para determinação do tempo de flotação e
dosagem de coletor (amina) para as etapas rougher, cleaner e scavenger do cleaner;
b) as variáveis adotadas na etapa scavenger do rougher foram as mesmas adotadas na
planta de beneficiamento da mina Casa de Pedra;
c) após definição das variáveis foi aplicado o método Locked Cycle Test;

Para a concentração do underflow da deslamagem convencional da rota proposta foi adotado a
separação magnética de média e alta intensidade e flotação cleaner do pré-concentrado gerado
na etapa de separação magnética de alta intensidade. Nessa fase os seguintes passos foram
seguidos, sendo:
a) realização do planejamento fatorial com o rejeito da separação magnética de média
intensidade para determinação do campo magnético, rotação e pressão de água de médio
para as etapas rougher e scavenger do rougher;
b) realização do teste de cinética de flotação com o pré-concentrado gerado na separação
magnética de alta intensidade para determinação do tempo de flotação e dosagem de
coletor (amina);
c) após definição das variáveis foi aplicado o método Locked Cycle Test;

5.7.1 Cinética de flotação do underflow da deslamagem convencional da rota padrão
Rezende (1984) aplicou a metodologia do teste de cinética da flotação com dosagem estagiada
de coletor na flotação direta de cobre da mineração Caraíba Metais. O método consistiu na
realização do teste em condição padrão, porém a primeira dosagem de coletor foi menor que a
dosagem necessária para tornarem hidrofóbicas todas as partículas a serem flotadas e a partir
daí dosou-se o coletor “n” vezes até a exaustação da flotação. Cada incremento flotado foi
analisado separadamente e através de regressões matemáticas foram determinados o tempo e
dosagem de coletor para a obtenção do concentrado dentro da especificação.
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Na rota padrão o tempo de flotação rougher e cleaner foi 190 segundos, sendo determinado no
momento em que os teores de ferro e sílica se estabilizaram em 66,5% e 2 %, respectivamente
(Figura 35). O consumo de coletor total foi obtido substituindo o tempo total na equação 𝑦 =
−0,0001𝑥 2 + 0,3503𝑥 + 18,5388, sendo 81 g/t.
O tempo de flotação da etapa rougher foi determinado através das equações 𝑦 = −0,0006𝑥 2 +
0,2253𝑥 + 46,3543 (relação teor de ferro no concentrado em função do tempo), onde o tempo
necessário para a obtenção do concentrado com 63% de ferro foi 101 segundos. Substituindo o
tempo obtido na etapa rougher na equação 𝑦 = −0,0001𝑥 2 + 0,3503𝑥 + 18,5388 foi obtido
a dosagem de 53 g/t.

O tempo e dosagem de coletor na etapa cleaner é a diferença entre o total (rougher e cleaner)
e rougher, sendo 89 segundos e 29 g/t respectivamente.
Figura 35 – Teste de cinética de flotação rougher e cleaner da rota padrão

Pode ser observado através da curva de evolução da sílica no concentrado, que a partir de 190
segundos o teor da sílica se estabilizou em 2%, mesmo com a adição contínua de coletor. Esse
comportamento deve-se provavelmente à presença de quartzo grosseiro na fração +150 μm, que
devido ao seu tamanho não flotou. Vale ressaltar ainda que o concentrado produzido no teste
de cinética de flotação apresentou 5,1% de massa >150 µm.

Para confirmar o comportamento da sílica no concentrado produzido no teste de cinética de
flotação, o mesmo foi peneirado a úmido em 150 μm e a fração + 150 µm foi levada à lupa
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binocular para determinação do tamanho dos grãos de quartzo presentes, sendo encontrado
quartzo liberado com tamanho de até 557 μm, conforme pode ser observado na Figura 36. A
alimentação da flotação da rota padrão apresentou 5,9% de massa > 150 µm e esse fato devese à ineficiência da classificação a úmido realizada no hidroclassificador piloto.
Figura 36 – Fotomicrografia da fração +150 μm do concentrado produzido no teste de cinética de flotação da
rota padrão (aumento 40x)

Segundo Nazari et al (2018) a melhor faixa de desempenho na flotação de minerais está
compreendida entre 10 a 100 μm, onde a eficiência do processo de flotação para partículas fora
deste intervalo diminui acentuadamente.

Medeiros (1996) relata em seu estudo que a flotação de minérios de ferro com sílica grossa
produz um concentrado com alto teor de sílica devido à baixa interação partícula-bolha e tempo
médio de residência elevado em função da sua maior velocidade de sedimentação (Lei de
Stokes).
Junior (2010) também relata que elevado teor de sílica na fração +150 μm promove baixo
desempenho na flotação, além do aumento do consumo de reagentes e tempo de residência.

Foi realizado um novo teste de flotação nas condições determinadas para a etapa rougher e
cleaner para a geração de rejeito cleaner, onde esse foi submetido ao teste de cinética de
flotação para determinar o tempo necessário de flotação para produzir um concentrado
scavenger do cleaner com teor igual ao da alimentação nova por esse se tratar de carga
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circulante. O tempo determinado para a obtenção de um concentrado com teor de 43,2% de
ferro (teor da alimentação nova) foi 53 segundos obtido através da equação 𝑦 = −0,0002𝑥 2 +
0,0474𝑥 + 41,258 (Figura 37).
Figura 37 – Teste de cinética de flotação scavenger do cleaner da rota padrão

5.7.2 Desempenho da concentração do underflow da deslamagem convencional da rota
padrão através do Locked Cycle Test
A estabilização de massas no Locked Cycle Test da concentração do underflow da deslamagem
convencional da rota padrão ocorreu a partir do 5º ciclo (99,4%) com carga circulante final de
18,4% conforme apresentado na Figura 38.
Figura 38 - Estabilização de massas do Locked Cycle Test do underflow da deslamagem convencional
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5.7.3 Planejamento fatorial com o rejeito da separação magnética de média
intensidade da rota proposta (CMAI 2)
O underflow da deslamagem convencional da rota proposta submetido à separação magnética
de média intensidade produziu um concentrado com teores de ferro e sílica dentro da
especificação (68,3% e 1,4%, respectivamente).

Já no rejeito da separação magnética de média intensidade, pode ser observado no gráfico de
Pareto dos efeitos das variáveis testadas (Figura 39) que o campo magnético, rotação e água de
médio exerceram influência no resultado final do teor e recuperação metalúrgica de ferro tanto
para a etapa rougher quanto na scavenger do rougher, pois a interação entre as variáveis está
acima do efeito padrão 2,78 para α = 0,05 e o P-value < 0,05.
Figura 39 - Gráfico de Pareto e significância da interação entre as variáveis etapa rougher
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Pode ser observado na Figura 40 que tanto na etapa rougher quanto na scavenger do rougher o
teor de ferro no concentrado reduziu à medida que se aumentou o campo magnético, porém
quando foi aumentado a água de médio o teor subiu. Esse comportamento pode ser explicado
em função da água de médio proporcionar maior seletividade direcionando a sílica para o
rejeito, porém a recuperação metalúrgica de ferro reduz.

O aumento da rotação proporcionou o aumento da recuperação metalúrgica e teor de ferro no
concentrado. Esse comportamento se deve à redução do tempo de exposição dos óxidos de ferro
fino aderido na matriz ao fluxo descendente de polpa de alimentação, que acaba carreando o
mesmo para o rejeito.

Figura 40 - Comportamento do teor e recuperação metalúrgica de ferro em função das variáveis da etapa rougher
e scavenger do rougher
Fe (%) no concentrado em função das variáveis (rougher)
65,0

Campo magnético (Gauss)

RFe (%) em função das variáveis (rougher)

Rotação (rpm)

87

64,5

86

64,0

85

63,5

84

65,0

11000

4,0

5,7

Pressão água médio (Kgf/cm2)

9000
87

64,5

86

64,0

85

63,5

84

63,0

11000

4,0

5,7

Pressão água médio (Kgf/cm2)

83
0,5

1,5

0,5

Campo magnético (Gauss)

1,5

RFe (%) em função das variáveis (scavenger do rougher)

Fe (%) no concentrado em função das variáveis (scavenger do rougher)
54,0

Rotação (rpm)

83
9000

RFe (%)

Fe (%)

63,0

Campo magnético (Gauss)

Campo magnético (Gauss)

Rotação (rpm)

Rotação (rpm)

70

53,5
68

53,0
52,5

Fe (%)

9000
54,0

11000

4,0

Água médio (Kgf/cm2)

5,7

RFe (%)

66

52,0

64
9000
11000
Água médio (Kgf/cm2)

4,0

5,7

70

53,5
68

53,0
52,5

66

52,0

64

0,5

1,5

0,5

1,5

Para determinar o campo magnético, rotação e água de médio adequados para a obtenção da
maior recuperação metalúrgica de ferro foi utilizado a ferramenta Response Optimizer do
Minitab. As condições encontradas tanto para a etapa rougher e scavenger do rougher foram
campo magnético de 11.000 Gauss, rotação de 5,7 rpm e água de médio de 0,5 kgf/cm2 para a
obtenção de um concentrado com 62,2% de ferro e recuperação metalúrgica de 88,2% (etapa
rougher) e 51,5% de ferro e 72,5% de recuperação metalúrgica (etapa scavenger do rougher),
conforme apresentado na Figura 41.
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Figura 41 - Variáveis otimizadas da separação magnética de alta intensidade da etapa rougher e scavenger do
rougher

5.7.4 Teste de cinética de flotação do pré-concentrado da separação magnética de alta
intensidade (CMAI 2) da rota proposta
Em função do pré-concentrado gerado na separação magnética de alta intensidade (CMAI 2)
não possuir teor de ferro adequado para ser considerado produto final, foi realizado o teste de
cinética de flotação desse produto para determinar a dosagem de coletor (amina) e tempo de
flotação para adequação dos teores de ferro e sílica do mesmo.

Foi dosado 500 g/t de amido. A dosagem de amina ideal foi 20 g/t e o tempo de flotação 62
segundos, pois a partir desse ponto os teores de ferro e sílica no concentrado se estabilizaram
conforme mostrado na Figura 42.
Figura 42 – Teste de cinética de flotação cleaner da rota proposta
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5.7.5 Desempenho da concentração do rejeito WDRE (CMAI 2) da rota proposta
através do Locked Cycle Test
A estabilização de massas no Locked Cycle Test da concentração do rejeito WDRE (CMAI 2)
ocorreu a partir do 5º ciclo (99,3%) com carga circulante final de 15,7% (Figura 43).

Figura 43 - Estabilização de massas do Locked Cycle Test do rejeito WDRE (CMAI 2)

5.7.6 Avaliação do desempenho da concentração do underflow da deslamagem
convencional da rota padrão e rota proposta
Os teores obtidos na simulação da rota padrão através do Locked Cycle Test foram 66,3% de
ferro e 2,5% de sílica e no teste de cinética de flotação foram 66,5% de ferro e 2% de sílica. Já
na rota proposta foram 67,8% de ferro e 1,2% de sílica e no teste de cinética de flotação foram
68% de ferro e 1% de sílica. Os teores de ferro e sílica no concentrado para ambas as rotas
ficaram muito próximos demonstrando que a metodologia Locked Cycle Test pode ser utilizada
para determinar o consumo de coletor, tempo de flotação e previsão de teores de produtos em
operações de beneficiamento em circuito fechado em escala de bancada.

As recuperações mássica e metalúrgica globais do pellet feed convencional da rota padrão foi
16% e 20,5%, respectivamente, com dosagem de 500 g/t de amido e 81 g/t de amina. Já na rota
proposta foram 22,8% e 29,8%, respectivamente, com dosagem de 500 g/t de amido e 20 g/t de
amina, proporcionando um aumento de recuperação mássica de 6,8% e recuperação metalúrgica
de 9,3% na rota proposta, com redução de 61 g/t de amina, obtendo um concentrado de melhor
qualidade conforme demonstrado na Figura 44.
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Figura 44 - Balanço de massas e teores da concentração dos finos convencionais
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Silva (2014) realizou estudos comparativos entre a rota de flotação e rota de separação
magnética de alta intensidade combinada com flotação de uma amostra de minério futuro da
mina de Alegria da Samarco Mineração S.A. As recuperações mássica e metalúrgica obtidas
com a rota de separação magnética combinada com flotação foram 3,3% e 4,4% maiores que
as respectivas recuperações obtidas em relação a rota de flotação.

A Figura 45 demonstra que houve maior recuperação em massa por fração para o concentrado
da rota proposta, principalmente a partir de 53 μm. Esse fato se deve à rota de separação
magnética de alta intensidade ter sido otimizada através da redução do gap das matrizes (2,5
mm na etapa scavenger do rougher CMAI 2 da rota padrão para 1,5 mm na etapa rougher e
scavenger do rougher da rota proposta).

Figura 45 - Recuperação em massa por fração para o concentrado do underflow da deslamagem convencional
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5.8 Concentração do underflow da deslamagem ultrafinos da rota padrão e rota
proposta
As recuperações mássica e metalúrgica da rota padrão foram 3,3% e 4,2%, respectivamente. Já
a rota proposta apresentou 2,5% de recuperação mássica e 3,2% de recuperação metalúrgica,
ou seja, a rota proposta apresentou recuperação mássica e metalúrgica menores (-0,8% e -1,1%,
respectivamente).

A menor recuperação da rota proposta se deve ao desempenho superior da deslamagem
convencional e ao menor teor de ferro na alimentação dessa etapa em relação à rota padrão (1,2% de ferro). A Figura 46 apresenta o balanço de massas e teores para ambas as rotas.

Figura 46 - Balanço de massas e teores do CMAI ultrafinos
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Para manter a qualidade do concentrado na rota proposta foi necessário aumentar a pressão da
água de médio (0,5 para 1 kgf/cm2 na etapa rougher e 1,5 para 2 kgf/cm2 na etapa scavenger
do rougher) e redução do campo magnético de 10.000 para 9.000 Gauss na etapa rougher e
9.000 para 8.000 Gauss na etapa scavenger do rougher.

A recuperação em massa por fração para o concentrado da rota padrão foi maior em relação à
rota proposta de 106 μm a 38 μm e partir daí elas foram similares conforme mostrado na Figura
47.
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Figura 47 - Recuperação em massa por fração para o concentrado do underflow da deslamagem ultrafinos

5.9

Concentração CMAI barragem da rota padrão e rota proposta

As recuperações mássica e metalúrgica da rota padrão foram 2,5% e 3,2%, respectivamente. Já
a rota proposta apresentou 1,8% e 2,3%, respectivamente, ou seja, a recuperação mássica e
metalúrgica da rota proposta foram menores (-0,7% e -0,9%, respectivamente).

A alimentação CMAI barragem da rota padrão foi composta pelo overflow do desaguamento
do rejeito final da espiral e CMAI 3 (52,9% e 17,2% de ferro, respectivamente), overflow da
deslamagem ultrafinos (45,5% de ferro) e rejeito final CMAI ultrafinos (33,5% de ferro).

Já a alimentação CMAI barragem da rota proposta foi composta pelo overflow do desaguamento
do rejeito final CMAI 1 (16,3% de ferro), overflow da deslamagem ultrafinos (42% de ferro) e
rejeito final CMAI ultrafinos (32,8% de ferro).

O overflow do desaguamento do rejeito final da espiral e o overflow da deslamagem ultrafinos
contribuíram para maiores massa e teor de ferro na alimentação do CMAI barragem da rota
padrão.

Para a geração de um concentrado com teor de ferro e sílica na rota proposta similares ao da
rota padrão foi necessário o aumento da pressão da água de médio de 0,5 para 1 kgf/cm2 na
etapa rougher e cleaner e redução do campo magnético (11.500 para 10.500 Gauss na etapa
rougher e 10.500 para 9.500 Gauss na etapa cleaner).
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A menor massa alimentada e a necessidade de aumentar a seletividade reduziram as
recuperações mássica e metalúrgica do pellet feed nessa etapa. É apresentado na Figura 48 o
balanço de massas e teores obtidos através da concentração do underflow da deslamagem
ultrafinos para a rota padrão e rota proposta.

Figura 48 - Balanço de massas e teores do CMAI barragem da rota padrão e rota proposta
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A recuperação em massa por fração para o concentrado da rota padrão foi maior em
relação à rota proposta de 106 μm a 8 μm e partir daí elas foram similares conforme mostrado
na Figura 49.

Figura 49 - Recuperação em massa para o concentrado por fração da alimentação CMAI barragem

78

5.10 Recuperação mássica e metalúrgica consolidada dos produtos
É mostrado na Tabela 19 as recuperações mássica, metalúrgica e teores consolidados dos
produtos previstos pelo plano de produção e os obtidos na rota padrão.

Tabela 19 - Recuperação mássica, metalúrgica e teores consolidados entre o plano de produção e rota padrão
Produtos simulação plano de produção
Produto

RM
(%)

SFG
SFF Espiral
SFF CMAI

Fe (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Mn
(%)

27,70

60,86

8,07

1,54

14,70

64,01

6,65

0,30

5,53

65,18

4,75

SF total

47,93

62,32

PF flotação

17,07

PF CMAI ultrafinos

3,11

PF OF des. SFF conc.
PF CMAI barragem

Produtos simulação rota padrão

P (%)

PPC
(%)

Dist.
Fe (%)

RM
(%)

Fe (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Mn
(%)

P (%)

PPC
(%)

Dist.
Fe (%)

0,435

0,069

2,54

32,36

27,13

60,69

6,43

1,44

0,905

0,085

3,72

31,80

0,052

0,033

0,34

18,06

14,05

63,61

7,73

0,30

0,100

0,020

0,77

17,26

0,35

0,068

0,031

0,94

6,92

5,62

64,47

5,38

0,55

0,138

0,038

1,49

7,00

7,25

1,02

0,275

0,053

1,68

57,34

46,80

62,02

6,69

0,99

0,571

0,060

2,56

56,06

66,40

2,45

0,72

0,245

0,043

1,76

21,70

16,01

66,30

2,49

0,58

0,140

0,040

1,67

20,50

64,91

3,92

0,67

0,145

0,029

1,48

3,87

3,31

65,95

3,12

0,65

0,143

0,034

1,47

4,21

0,61

65,18

4,75

0,35

0,388

0,050

1,90

0,77

0,70

65,45

4,36

0,50

0,121

0,040

1,20

0,89

2,27

65,00

2,60

1,50

0,475

0,054

2,09

2,79

2,54

65,84

2,40

1,23

0,312

0,060

1,45

3,22

PF total

23,06

66,03

2,73

0,78

0,258

0,043

1,76

29,13

22,55

66,17

2,63

0,66

0,159

0,041

1,60

28,82

Total

71,00

--

--

--

--

--

--

86,47

69,36

--

--

--

--

--

--

84,88

Foi realizado o Teste T pareado utilizando o Minitab 16® para as recuperações mássica,
metalúrgica e teores para verificação do nível de igualdade entre eles. A interação foi realizada
entre o plano de produção e a rota padrão. O P-value em todas as interações foi > 0,05, ou seja,
as recuperações mássica, metalúrgica e teores dos produtos obtidos na rota padrão são
estatisticamente iguais ao do plano de produção, conforme apresentado nas Figuras 50 e 51.
Demonstra também que a metodologia e procedimentos adotados nesse estudo foram
adequados e representam a rota de beneficiamento da planta industrial da mina Casa de Pedra.

Figura 50 - Teste T pareado da recuperação mássica e metalúrgica entre o plano de produção e rota padrão
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Figura 51 - Teste T pareado dos teores dos produtos entre o plano de produção e rota padrão
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Na Tabela 20 é mostrado os valores de recuperação mássica, metalúrgica e teores consolidados
obtidos na rota padrão e rota proposta. As recuperações mássica e metalúrgica para o sinter feed
total da rota padrão foram 3,8% e 4,5% superior à rota proposta. Os teores foram similares.

Já no pellet feed total da rota proposta as recuperações mássica e metalúrgica foram maiores
(+6,2% e +8,6%, respectivamente) e os teores também foram melhores. As recuperações
mássica e metalúrgica globais dos produtos adotando a rota proposta foram superiores à rota
padrão (+2,4% e +4,1%, respectivamente), demonstrando a viabilidade técnica dessa rota.

Tabela 20 - Recuperação mássica, metalúrgica e teores consolidados entre a rota padrão e rota proposta
Produtos simulação rota padrão
Produto

RM
(%)

SFG
SFF Espiral
SFF CMAI

Fe (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Mn
(%)

27,13

60,69

6,43

1,44

14,05

63,61

7,73

0,30

5,62

64,47

5,38

SF total

46,80

62,02

PF flotação

16,01

66,30

PF CMAI ultrafinos

3,31

PF OF des. SFF conc.
PF CMAI barragem

Produtos simulação rota proposta

P (%)

PPC
(%)

Dist.
Fe (%)

RM
(%)

Fe (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Mn
(%)

P (%)

PPC
(%)

Dist.
Fe (%)

0,905

0,085

3,72

31,80

27,13

60,69

6,43

1,44

0,905

0,085

3,72

31,80

0,100

0,020

0,77

17,26

--

--

--

--

--

--

--

--

0,55

0,138

0,038

1,49

7,00

15,89

64,40

5,42

0,54

0,136

0,084

1,41

19,76

6,69

0,99

0,571

0,060

2,56

56,06

43,02

62,06

6,06

1,11

0,621

0,085

2,86

51,56

2,49

0,58

0,140

0,040

1,67

20,50

22,78

67,82

1,24

0,40

0,098

0,030

1,05

29,83

65,95

3,12

0,65

0,143

0,034

1,47

4,21

2,48

65,83

3,68

0,50

0,136

0,034

1,28

3,15

0,70

65,45

4,36

0,50

0,121

0,040

1,20

0,89

1,64

65,63

4,22

0,48

0,125

0,060

1,10

2,07

2,54

65,84

2,40

1,23

0,312

0,060

1,45

3,22

1,84

65,29

3,10

1,23

0,312

0,060

1,45

2,32

PF total

22,55

66,17

2,63

0,66

0,159

0,041

1,60

28,82

28,73

67,36

1,74

0,46

0,116

0,034

1,10

37,38

Total

69,36

--

--

--

--

--

--

84,88

71,75

--

--

--

--

--

--

88,93
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6. CONCLUSÃO
O ROM composto para a realização desse estudo foi similar no que se refere a características
físicas e químicas do previsto no modelo de blocos para o período de 2020 a 2029, sendo
confirmado pelo Teste T pareado realizado entre os teores previstos no modelo de blocos e os
obtidos após a composição.

A caracterização mineralógica do ROM determinou o quartzo (SiO2), hematita (Fe2O3) e
magnetita (Fe3O4) como minerais primários. Já os minerais secundários detectados foram a
martita (Fe2O3), goethita (FeO(OH)), gibbsita (Al(OH)3), caolinita (Al2Si2O5(OH)4).

O sinter feed fino apresentou 3,3% em peso de magnetita possibilitando o uso da separação
magnética de média intensidade para a obtenção de concentrado e o grau de liberação do quartzo
em 61%, sendo essa característica limitadora para a obtenção de concentrado com baixo teor
de sílica em ambas as rotas.
Já na fração abaixo de 150 μm o grau de liberação do quartzo e entre os óxidos superaram 99%.
A magnetita representa 0,5% em peso que também viabiliza o uso da separação magnética de
média intensidade. Outro fato preponderante da separação magnética de média intensidade
anterior à separação magnética de alta intensidade é a garantia do não entupimento das matrizes
com esses óxidos durante a operação devido a sua alta suscetibilidade magnética.

As recuperações mássica e metalúrgica globais do sinter feed fino na rota proposta foi menor
em relação à rota padrão (-3,8% e -4,5%, respectivamente) devido à menor quantidade de
óxidos de ferro recuperáveis presente na fração -150 µm do sinter feed fino da rota proposta.

Analisando somente na etapa de concentração do sinter feed fino, as recuperações mássica e
metalúrgica da rota proposta foram maiores (+4,3% e +1,9%, respectivamente), devido ao
estreitamento granulométrico da alimentação (menor quantidade de finos -150 μm), redução do
gap da matriz de 3,8 mm para 2,5 mm e a retirada da água do médio da separação magnética
de alta intensidade, ambos na etapa scavenger do rougher.

Os teores de ferro e sílica no sinter feed fino concentrado e desaguado da rota proposta foram
melhores em relação à rota padrão (+0,5% de ferro e -1,6% de sílica).
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Devido aos ajustes realizados na deslamagem convencional da rota proposta a recuperação
mássica e metalúrgica global foram maiores em relação à rota padrão (+8,1% e +8,4%,
respectivamente).

O teste de cinética de flotação para a determinação do consumo de coletor e teores do pellet
feed na flotação pode ser aplicada (66,5% e 2% no teste de cinética de flotação e simulação
66,3% e 2,5% - Rota padrão e 68% e 1% e simulação 67,8% e 1,2% - Rota proposta).

As recuperações mássica e metalúrgica globais do pellet feed convencional da rota padrão
foram 16% e 20,5%, respectivamente, com dosagem de 500 g/t de amido e 81 g/t de amina. Já
na rota proposta foram 22,8% e 29,8%, respectivamente, com dosagem de 500 g/t de amido e
20 g/t de amina, proporcionando um aumento de recuperação mássica de 6,8% e recuperação
metalúrgica de 9,3% na rota proposta, com redução de 61 g/t de amina.

No CMAI ultrafinos as recuperações mássica e metalúrgica da rota padrão foram 3,3% e 4,2%,
respectivamente. Já a rota proposta apresentou 2,5% de recuperação mássica e 3,2% de
recuperação metalúrgica, ou seja, a rota proposta apresentou recuperações mássica e
metalúrgica menores (-0,8% e -1,1%, respectivamente). Esse comportamento se deve ao
desempenho superior da deslamagem convencional da rota proposta e ao menor teor de ferro
na alimentação dessa etapa em relação à rota padrão (-1,2% de ferro).

No CMAI barragem as recuperações mássica e metalúrgica da rota padrão foram 2,5% e 3,2%,
respectivamente. Já a rota proposta apresentou 1,8% e 2,3%, respectivamente, ou seja, as
recuperações mássica e metalúrgica da rota proposta foram menores (-0,7% e -0,9%,
respectivamente). Tal comportamento deve-se ao fato do overflow do desaguamento do rejeito
final da espiral e o overflow da deslamagem ultrafinos contribuírem para a maior massa e teor
de ferro na alimentação do CMAI barragem da rota padrão.

As recuperações mássica e metalúrgica globais do pellet feed total da rota proposta foram
maiores (+6,2% e +8,6%, respectivamente). Os teores de ferro e sílica também foram melhores
(66,2% de ferro e 2,6% de sílica na rota padrão e 67,4% de ferro e 1,7% de sílica na rota
proposta).
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As recuperações mássica e metalúrgica globais de produtos na rota proposta foram maiores em
relação a rota padrão (+2,4% e +4,1%, respectivamente), demonstrando a viabilidade técnica
da mesma.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

a) realizar a simulação somente dos itabiritos na rota proposta, pois as hematitas já
apresentam teores de produto final;
b) estudar a substituição da etapa cleaner de flotação por separação magnética de alta
intensidade nos finos para verificação da recuperação mássica, metalúrgica e teores;
c) estudar o desempenho da concentração dos finos por separação magnética de média e
alta intensidade sem deslamar;

85

8. REFERÊNCIAS

BALTAR, C. A. M. Flotação no Tratamento de Minérios. 2. ed. Editora Universitária
UFPE, 2010. 238 p.

CHAVES, A. P et al. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios, v.1, 2. ed. Signus
Editora, 2002. 232 p.

CHAVES, A. P; PERES, A. E. C. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Britagem,
Peneiramento e Moagem, v.3, 2. ed. Signus Editora, 2003. 234 p.

CHAVES, A. P. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios: Flotação O Estado da Arte
no Brasil, v.4, 1. ed. Signus Editora, 2006. 444 p.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL MINERAÇÃO. Disponível
em: <http://http://www.csn.com.br/conteudo_pti.asp?idioma=0&conta=45&tipo=60938>. Ac
essoem: 02 abr. 2019.

DANA, J. D; HURLBUT JR., C. S. Manual de Mineralogia. 9. ed. Editora Livros Técnicos
e Científicos, 1984. 642 p.

FUERSTENAU, M. C; HAN, K. N. Principles of Mineral Processing. Littleton: Society of
Mining, Metallurgy and Exploration (SME), 2003. 284 p.

GUPTA, A; YAN, D. Mineral Processing Design and Operations: An Introduction. 2. ed.
Oxford: Elsevier Science e Technology Books, 2016. 856 p.

JUNIOR, M. M. B. Efeito do Scalping de Quartzo Grosso na Flotação Catiônica Reversa
de Minério de Ferro. 2010. 173 p. Tese (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte.

KLEIN, C; DUTROW, B. Manual de Ciência dos Minerais. 23. ed. Artmed Editora S.A,
2012. 724 p.
LOTTER, N. O; EVANS, C. L; ENGSTROM. Sampling – A key tool in modern process
mineralogy. Minerals Engineering, vol.116 p. 196 – 202. 2018.

86

LU, L. Iron Ore: Mineralogy, Processing and Environmental Sustainability Mineral
Processing. Oxford: Elsevier Science e Technology Books, 2015. 640 p.

LUZ, A. B.; SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. A. Tratamento de Minérios. 5. ed. Rio de
Janeiro: Centro de Tecnologia Mineral, 2010. 963 p.
MONTE, M.B.M., PERES, A.E.C. Química de superfície na flotação. In: LUZ, A.B. et
al. Tratamento de minérios. 3. ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2004. Cap. 9. p.339-407.
MEDEIROS, R. L. C; WHITAKER. W., MARTINS, J. – 1996 – Influência da
Granulometria no Processo de Concentração de Minério de Ferro por Flotação em
Coluna. I Simpósio Brasileiro de Minério de Ferro: Caracterização, Beneficiamento e
Pelotização, Ouro Preto - Minas Gerais.

MULAR, A. L; HALBE, D. N; BARRAT, D. J. Mineral Processing Plant Design, Practice,
and Control Proceedings, v.1, v.2, Littleton: Society of Mining, Metallurgy and Exploration
(SME), 2002. 2243 p.

NAZARI, S. et al. Effects of Nano bubble and Hydrodynamic parameters on Coarse
Quartz Flotation. International Journal of Mining Science and Technology. 2018.

NUNES, L. N. Modelagem e Simulação do Circuito de Moagem da Votorantim Metais
Zinco Morro Agudo. 2012. 117 p. Tese (Mestrado) – Departamento de Minas e de Petróleo,
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo.

PAULA, N. N. Estudos de Correlação entre Concentração Magnética em Escala de
Bancada, Piloto e Industrial. 2014. 103 p. Tese (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte.

ROSSI, D. Q. Estratigrafia e Arcabouço Estrutural da Região de Fábrica Nova,
Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. 2014. 129 p. Tese (Mestrado) – Programa de PósGraduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, Universidade Federal de Ouro Preto,
Ouro Preto.

PRYOR, E. J. Mineral Processing. 3. ed. Oxford: Elsevier Science e Technology Books,
1965. 850 p.

RAO, S. R. Surface Chemistry of Froth Flotation. New York: Plenum Press, 2004. 744 p.

87

REZENDE, F. E. O. Método para Determinação da Dosagem de Coletor em Flotação.
Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa. p. 89 – 92. 1984.

ROCHA, R. B. Concentração de Rejeito de Flotação e Lamas de Minério de Ferro por
Separação Magnética. 2018. 93 p. Tese (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mineral, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.

SILVA, J. P. M. Aplicação de Separação Magnética de Alta Intensidade (WHIMS) no
Beneficiamento de Itabiritos Pobres. 2014. 129 p. Tese (Mestrado) – Programa de PósGraduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte.

SOUZA, R. et al. Use of Mineral Liberation Quantitative Data to Assess Separation
Efficiency in Mineral Processing - Some Case Studies. Minerals Engineering, vol.127, p.
134 – 142. 2018.

VALADÃO, G. E. S; ARAUJO, A. C. Introdução ao tratamento de minérios. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2007. 234 p.

VIEIRA, A. M; PERES, A. E. C. The Effect of Amine Type, pH, and Size Range in the
Flotation of Quartz. Minerals Engineering, vol.20, p. 1008 – 1013. 2007.

MOREIRA, W. R. Fontes de Amido Aplicáveis à Flotação de Minério de Ferro. 2013. 129
p. Tese (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de
Minas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

PINHEIRO, J. C. F. A Mineração Brasileiro de Ferro e a Reestruturação do Setor
Siderúrgico. 2000. 404 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Geociências,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

QUARESMA, L. F. O Mercado Brasileiro de Minério de Ferro: Sua Instabilidade e a
Possibilidade de Associação dos Países Exportadores. 1987. 266 p. Tese (Mestrado) –
Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

WILLS, B. A.; NAPIER–MUNN, T. Mineral Processing Technology: An Introduction to
the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 7. ed. Oxford: Elsevier Science
e Technology Books, 2006. 450 p.

88

9. APÊNDICES
Apêndice A: Balanço de massas e teores consolidado

Figura 52 - Balanço de massas e teores da rota padrão
- 50.000μm
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RF CMAI 3
4,01
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3,45

0,71

11,50
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10,58

83,06

CF CMAI 3
5,13

6,34

63,99

5,95

UF desag. CMAI 3

0,56
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Figura 53 - Balanço de massas e teores da rota proposta
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Apêndice B: Curvas granulométricas dos produtos gerados
Figura 54 – Curva granulométrica do sinter feed total

Figura 55 - Curva granulométrica do sinter feed fino concentrado e desaguado

Figura 56 - Curva granulométrica do rejeito final da concentração do sinter feed fino

91

Figura 57 - Curva granulométrica do pellet feed total

Figura 58 - Curva granulométrica do rejeito final total da etapa de concentração de finos

