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HOMOGENEIZAÇÂO MECÂNICA DE LOTES DE MINtRIOS EM PLANTA PILOTO 

RESUMO 

IVAN LUCAS DE OLIVEIRA LUZ 1 

MARIA LUCIA MAGALHÂES DE OLIVEIRA 1 

REINALDO TURBINO DA SILVA 1 

Com o objetivo de minimizar o trabalho envolvido e garantir a 
qualidade na homogeneização e quarteamento de grandes lotes de 
amostras de minério, para processamento em unidades piloto, foi 
concebido e construido um sistema, operando segundo o principio 
de formação de pilha: circular. 

o sistema é constituido de: 1. Caçamba de alimentação articula
da para movimentação vertical; 2. Elevador de carga; 3. Silo 
alimentador de correia com dispositivo mecânico de variação de 
velocidade; 4. Calha giratória: elemento principal do sistema 
com objetivo de produzir um fluxo descendente numa trajetória 
circular; 5. Motor-redutor; 6. Divisor: sistema opcional para 
quarteamento e embalagem continua de minério. 

Para definição das condições operacionais do sistema são consi
derados os seguintes parâmetros básicos: número de incrementos, 
número de divisões e taxa de alimentação para o grau de homoge
neização desejado. 

A eficiência do sistema foi comprovada através da aplicação de 
um plano de amostragem sistemática 
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1. INTRODUÇÃO 

O processamento de minérios em Planta Piloto requer a ｨｯｭｯｧ･ｮ･ｩｺｾ＠

cão e quarteamento de lotes de minério, com manuseio de ｱｵ｡ｮｴｩ､ｾ＠

de de massa significativamente grande para ser tratada manualmen 

te, contudo pequena para requerer instalação de unidades indus 

triais de homogeneização. 

Com o objetivo de aumentar a capacidade, minimizar a operação ma 

nual e garantir a qualidade de homogeneização foi desenvolvido e 

construído no Departamento de Tecnologia Mineral - Nuclebrás, um 

sistema operando segundo o princípio de formação de pilha circu 

lar (fig.l). 

Para a definição das condições operacionais foram considerados os 

seguintes parâmetros básicos: tamanho do lote, taxa de alimenta 

cão para o grau de homogeneização desejado, n9 de incrementos e 

n9 de divisões. 

o sistema é basicamente constituído de: 

1. Caçamba articulada de alimentação; 

2. Elevador de carga; 

3. Silo alimentador de correia; 

4. Calha giratória; 

5. Motor-redutor; 

6. Divisor. 

A eficiência do sistema foi comprovada através da aplicação de um 

plano de amostragem sistemática. Os resultados obtidos foram ava 

liados através de análise estatística. 
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2. DESCRIÇAO DO SISTEMA 

O sistema opera segundo o principio de formação de pilha ｣ｩｲ｣ｵｬ｡ｾ＠

através da rotação de uma calha, utilizando a gravidade para ｰｲｾ＠

duzir um fluxo descendente numa trajetória circular. Para ｧ｡ｲ｡ｾ＠

tir a homogeneidade das aliquotas assim distribuídas é necessário 

que a taxa de alimentação e a rotação da calha sejam 

ao longo da operação. 

constantes 

Atendendo a essas condições básicas, optou-se pela construção e 

montagem do sistema descrito a seguir. 

2.1. Caçamba de Alimentação Articulada (fig. 2-1) 

Considerando a necessidade de alimentação do silo a uma altura de 

3m e a condição local de instalação, optou-se pela construção de 

uma caçamba articulada em chapa de aço 1020, bitola U.S.G n9 18, 

com capacidade de 200 dm'. o sistema de trava da alça articulada 

e a forma construtiva da caçamba foram definidos de maneiraa aten 

der à melhor condição de operação. 

A caçamba é elevada até a lateral superior do silo,onde é conecta 

da através de uma articulação com pino de trava. 

2.2. Elevador de Carga (fig. 2-2) 

A elevação da caçamba se processa através da utilização de uma ta 

lha elétrica de corrente, com as seguintes características: 

Fabricante - Demag; 

Altura máxima de elevação - 7m; 

Capacidade de carga - SOO kg; 

Velocidade de elevação - 9m/min; 
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Comando - Tipo botoeira. 

2.3. Silo Alimentador (fig. 2-3) 

Com a finalidade de garantir a taxa de alimentação constante ao 

longo da operação e a versatilidade do sistema, optou-se pela uti 

lização de um silo alimentador de correia com dispositivo mecâni 

co de variação de velocidade e as seguintes características técni 

cas: 

Fabricante - Denver; 

Taxa de alimentação- ajustável de 0,07 a 3,3 m'/h. 

2.4. Calha Giratória (fig. 2-4) 

A calha giratória é inclinada a 459 de forma a utilizar a ｧｲ｡ｶｩ､ｾ＠

de para distribuir o minério proveniente do silo de correia ao lon 

go de uma trajetória circular. 

A velocidade de rotação é constante e pode ser ajustada através 

de um variador eletrônico, de forma a adequar a taxa de alimenta 

ção ao número de incrementos. 

2.5. Motor-redutor (fig. 2-5) 

A calha giratória é acionada através de um sistema de motor- redu 

tor com as seguintes características: 

Fabricante - Ferrum; 

Potência - 3/4 Hp; 

Corrente - Contínua; 

Dispositivo de variação de velocidade - Eletrônico; 

Rotação de saída - 1 a 18 rpm. 
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2.6. Divisor (fig. 2-6) 

O divisor foi dimensionado e construido como sistema opcional ｰｾ＠

ra quarteamento e embalagem continua do minério. Constitui-se de 

uma coroa circular de 954,9 e 1909,8 mm de diâmetro interno e ex 

terno respectivamente. A altura de 600 mm possibilita o ｡｣ｯｮ､ｩ｣ｩｾ＠

namento do minério nas embalagens. Para garantir a igualdade de 

massas divididas, foram instalados orientadores de fluxo de secão 

triangular, nas extremidades laterais dos septos, que são também 

utilizados para fixação das embalagens. 

3. DIMENSIONAMENTO 

Objetivando a melhor compreensão das etapas do ｾｩｯｮ｡ｭ･ｮｴｯ＠ foi 

elaborado o fluxograma (fig. 3) e a tabela 1 onde a interligação 

dos parâmetros e as respostas obtidas podem ser observadas. 

4. OPERAÇÃO DO SISTEMA 

A operação do sistema consiste em duas etapas básicas, ou seja, a 

programação das variáveis (tabela 2) e a operação propriamente d! 

ta (tabela 3). No fluxograma (fig. 2) pode ser observada a inter 

dependência das variáveis. 



TABELA. 2 

Variável de Controle Variável de Resposta 

N9 de Etapas e = ＭＭＭ ｾ ＭＭ Tempo de operação contínua 
c 

Número de incrementos por ･ｭ｢ｾ＠ Grau de homogeneização/técnica 
lagem ni amostragem 

Tempo Operação I etapa Tempo de operação contínua ni 
t = -----

n 

Tempo de Operação Contínua Taxa de alimentação 

T = e X t 

Taxa de alimentação 

Q 
ｾ＠ ｃ｡ｰ｡｣ｩｾ｡､･＠ de produção 

= 
T 

Taxa de disponibilidade td Capacidade de produção 

Capacidade de Produção 

c Q td 
Tempo Total de Operação 

= X 

Tempo Total de Operação 
Duração do Trabalho 

p = ｾＯｃ＠

Obs.: lote ｾ＠ 63,6 toneladas 

Equipamento 

e = 40 etapas 

de ni = 200 inc. 

t = 0,37 horas 

T = 14,8 horas 

Q = 4,3 t/h 

t = 45 % 

c = 1,93 t/h 

p = 33 horas 

I 

! 

I 

w 
lJ1 



TABELA 3 

Tem '?O Unitário ｾ＠ Tempo Total 
Equipamento Tarefa Sequência ( . ) a ( . ) 

m1n m1n a 

Ensacamento Instalação Embalagens 1 11 11, O 

Retirada Embalagens 7 7,5 1 7,5 

Silo Em Operação 2 22,0 22,0 

Calha Giratória Em Operação 2 22 ,O 22 ,O 

Carregamento 3 1,3 6,5 

C b Elevação 4 0,3 5 1,5 açam a 

Descarga 5 2,6 13 O 

Retorno 6 0,2 1,0 

w 

"' 
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6. COMENTÂRIOS E CONCLUS0ES 

Pela tabela 4 pode-se observar que: 

- Os teores obtidos na análise quimica das 40 aliquotas geradas 

em uma etapa de homogeneização apresentaram desvios significat! 

vamente baixos, tanto para valores médios (CaF
2
l, quanto 

baixos (P2o5 ); 

para 

- A distribuição granulométrica obtida na análise de 20 aliquotas 

tomadas alternadamente em uma etapa de homogeneização ｴｾ＠ não 

apresentou desvios significativos, tanto para 

grossas ( 5/8" l, quanto para finas(- 10 #); 

granulometrias 

- As massas obtidas em uma etapa de homogeneização e quarteamento 

apresentaram igualdade de peso, como pode ser verificado pelo 

baixo teor dos desvios; 

- considerando que as amostras 1 e 2 utilizadas na composição ｡ｰｲｾ＠

sentavam características fisicas e químicas significativamente 

heterogéneas, conclui-se que a eficiência do sistema, do ponto 

de vista químico, granulométrico e de partição de massa 

plenamente comprovada, atendendo à correta técnica de 

gem. 

Como vantagens adicionais podem ser citadas: 

- Realização simultânea das operações de: 

. homogeneização; 

quarteamento; 

embalagem. 

estã 

amostra 
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- Considerável aumento da capacidade de produção em relação ao 

processo manual convencional; 

- Possibilidade de programação e obtenção do grau de uniformidade 

7. 

calculado para homogeneização do lote de minério; 

Redução sensível de espaço necessário ao manuseio do minério, 

com consequente minimização de pontos de geração de pó, o que 

permite a instalação de um sistema de contenção e exaustão, ｰｾ＠

ra atendimento às normas de segurança. 
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FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO 
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