
1111 

USINA DE CONCENTRAÇ~O DE ITABIRITOS DA MINA DE CONCEIÇ~O - MELHO

RIAS TECNOLÓGICAS 

Dárcio Bragança Silva 

Gentil Santos Sobrinho 

( 1) 

(2) 

Nicolaas Leonardus Maria de Knegt (3) 

RESUMO 

Este trabalho mostra os estudos de processo realizados 
pela CVRD, visando a otimização do circuito de itabiri 
to, o aumento da recuperação metalúrgica da Usina Con= 
ceição; substituindo jigues circulares por jigues tipo 
REMER e a aplicação de e~pirais para os rejeitas dos 
concentradores magnéticos. 
Os resultados mostram a redução do teor de Fe no rejei 
to, o aumento na recuperação global da planta e alguns 
aspectos económicos. 

ABSTAACT 

This paper shows studies of process carried out by 
CVRD with purpose of improving Itabirite Circuit and 
the increasing of metallurgical recovery of Conceição 
Plant, changing circular jigs by REMER jigs and the 
application of spiral concentrators for the tailings 
of magnetic separators. 
The results show a decrease of the metallic content 
in the tailing, an increase at the total recovery and 
some economic aspects. 
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1. INTRODUÇ~O 

A competitividade no mercado de minério de ferro e a pressão exer 

cida nos preços dos produtos obrigam a produzir com menores custos, 

sem perder de vista a aplicação de novas tecnologias, o melhor apro

veitamento das reservas minerais e os cuidados necessários à harmoni 

zação das atividades produtivas com a preservação ambiental. 

Otimizar a produção, aumentar a eficiência global das instalações 

de beneficiamento e atender às exigentes especificações de mercado, 

são tarefas inevitáveis para os produtores. 

~ dentro desse contexto que a CVRD estabeleceu metas e programas 

visando operar com circuitos de grande eficiência operacional, tais 

como: Unidades de peneiramento na frente de lavra com transportado

res contínuos até as instalaçêos de tratamento, já implantados na 

Mina Conceição: modificação da Jigagem da Usina Conceição e o Reapr2 

veitamento de rejeitos dos Concentradores Magnéticos. 

2. A USINA DE CONCENTRAÇ~O CONCEIÇ~O 

A Usina de Concentração Conceição opera com dois circuitos, um 

para hematita e outro para itabirito com capacidade instalada de 

2000 toneladas/hora em cada circuito. 

Atualmente, devido ao planejamento da lavra para a Mina Concei

ção, grande parte da hematita não se encontra liberada, limitando 

a alimentação nesse circuito em apenas 600 toneladas/hora. 

O itabirito é concentrado através de jigues {fração -8mm/+lmm) 

e concentradores magnéticos de alta intensidade (fração -lmm) , con

forme fluxograma 1. 

Visando a otimização do circuito de itabirito e o aumento da re

cuperação metalúrgica da Planta de Concentração, dois projetos 

acham-se em desenvolvimento: Modificação da Jigagem e Reaproveita

mento dos Rejeitos àos Concentradores Magnéticos. 
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FLUXOGRAMA 1 - CIRCUITO ATUAL USINA CONCEIÇ~O 
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3. PROJETO MODIFICAÇÂO DA JIGAGEM 

A Jigagem Conceição opera com 2 jigues circulares, tipo IHC, 

diâmetro 18 pés, 6 câmar as conjugadas, capacidade de alimentação de 

120 toneladas/hora em cada jigue. 

Visando aumentar a recuperação metalúrgica, os jigues circulares 

serão substituidos por ~ jigues tipo REMER 7'xl6' com capacidade de 

alimentação horária de 70 toneladas em cada jigue. 

O s jigues tipo REMER já operam no Circuito da Usina Cauê e os 

resultados são mostrados abaixo: 

JIGUES CIRCULARES TESTADO 

Alimentação (t/h) 240 240 

Concentrado (t/h) 202 220 

Rejeito (t/h) 38 20 

Recuperação Massa (%) 84 91 

Recuperação Metalúrgica (%) 86 91 

Mantendo a mesma taxa de alimentação consegue-se aumentar a 

recuperação em massa em 18 toneladas/hora. 



1115 

4. PROJETO REAPROVEITAMENTO DE REJEITOS DOS CONCENTRADORES MAGN~TI 

c os 

Atendendo ao plano da CVRD, buscou-se mais uma alternativa com 

o retratamento dos rejeites dos concentradores magnéticos. 

Atualmente 612 toneladas/hora são bombeadas para a barragem de 

contenção de rejeites com teor médio de 27,90% de ferro, assim dis

tribuidos: 

Rejeito Cone. Magnéticos Grossos 210 t/h x 27% Fe 5.670 U.M. 

Rejeito Cone. Magnéticos Finos 

Lamas 

Total 

312 t/h x 24% Fe 7.488 U.M. 

90 t/h x 43,5% Fe - 3.917 U.M. 

612 t/h X 27,90% Fe= 17.075 U.M. 

Os testes realizados consistiram em processar os rejeites dos 

Concentradores Magnéticos Grossos e Finos, em espirais Humphreys 

revestidas em poliuretano de 7 voltas com água de lavagem. 

Os resultados são mostrados no quadro abaixo: 

ALIMENTAÇJI.O DAS ESPIRAIS 

REJ. GROSSOS REJ. FINOS 

Taxa Alimentação/Espiral {t/h) 1,9 1,8 

Teor Fe Alimentação {%) 27,0 24,0 

Teor Fe Concentrado {'1;) 56,0 56,0 

Teor Fe Rejeito {%) 7,2 12,5 

Rendimento Massa {%) ·10, 5 26,5 

Recuperação Metalúrgica {%) 84,0 62,0 

A aplicação das espirais para o rejeito de grossos chamamos de 

etapa I e a aplicação para o rejeito de finos de etapa II do proj~ 

to. 

A análise da granulometria do concentrado das espirais na etapa 

I indica ser conveniente processá-lo no circuito dos concentradores 
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magnéticos de finos, as curvas granulometricas são praticamente se

melhantes: a recuperação em massa é da ordem de 70% e sem necessi

dade de alterações significativas no circuito. 

O concentrado das espirais da etapa II, obtido no rejeito dos 

concentradores magnéticos de finos, pode retornar no mesmo circui

to como carga circulante. Ver fluxograma 2. 

Isto implicará na instalação de mais um concentrador magnético 

de finos no circuito e consequentemente maior produção de concentra 

dos para a mesma taxa de alimentação. 

Como alternativa, pode-se diminuir a alimentação da planta e 

manter a recuperação em massa, que significa o aumento da vida da 

mina. 

O balanço de massa e metalúrgico da Usina Conceição, com os dois 

projetos será o seguinte: 

A T U A L 
JIGAGEM I JIGAGEM I 
ETAPA I ETAPAS I e II 

TIH U.M. T/H U.M. TIH U.M. 

Alimentação 2600 149480 2600 149480 2600 149480 

Oversize 447 30111 447 30111 447 30111 

Sinter-Feed 513 33196 531 34367 531 34367 

Pellet-Feed 990 67122 1050 71190 1095 74241 

Rejeito Global 650 19051 572 13812 527 10761 

Recup. Massa 75,00 78,00 79,73% 

Recup. Metalúrgica 87,25 90,75 92,80% 
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Variações percentuais: 

JIGAGEM I JIGAGEM I 
JIGAGEM + ETAPA I + ETAPAS I e II 

6 MASSA 6 U.M. 6 MASSA 6 U.M. 6 MASSA 6 U.M. 

+ 0,69 + 0,78 + 3, o + 3,5 + 4, 73 + 5,54 

O balanço de massa e metalúrgico do rejeito global para as 

etapas I e II, é mostrado a seguir: 

ATUAL JIGAGEM I JIGAGEM I 
ETAPA I ETAPAS I e II 

REJEITOS TIH % Fe U.M. TIH % Fe U.M. TIH % Fe U.M. 

GROSSOS 210 27,00 5670 125 7,20 900 125 7,20 900 

FINOS 312 24,00 7488 337 24,3 o 8180 292 17,56 5129 

LAMAS 90 43,5 o 3917 90 43,5 o 3917 90 43,50 3917 

BOMBEADO 612 27,90 17075 552 23,54 12997 507 19,61 9946 

JIGUE 38 52,00 1976 20 40,7 o 815 20 40,70 815 

TOTAL 650 29,31 19051 572 24,15 13812 527 20,42 10761 
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FLUXOGRAMA 2 - ETAPAS I e II - USINA CONCEIÇÂO 
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5. ASPECTOS ECONÔMICOS 

Investimentos previstos na Jigagem - US$ 1.028.000 

Investimentos previstos no retratamento de rejeitos: 

- Etapa I - US$ 600.000 

- Etapa II - US$ 2.500.000 

i (%) t (anos) t - i = 15 

JIGAGEM 19,50 5 6 
ESPIRAIS I 125,00 1 -
ESPIRAIS II 46,28 5 3 

Devem ser considerados ainda o aumento no período de armazena

mento da barragem de contenção de rejeitos como também na vida 

útil dos componentes do sistema de bombeamento de rejeitos. 

6. CONCLUSOES 

1. Na etapa I serao produzidas mais 136.000 toneladas/ano de 

SinterFeed e 450.000 toneladas/ano de Pellet-Feed, aumentando a 

recuperação em massa da Usina Conceição em 3%. 

Na etapa II a produção marginal será de 340.000 toneladas/ano; 

2. A utilização de espirais no retratamento de rejeitos se deve 

aos baixos custos operacionais, baixos custos de manutenção, 

pouco desgaste, projeto compacto - fácil lay-out, boa eficiên-

cia metalúrgica é menore~ investimentos; 

3. A aplicação de espirais no retratamento de rejeitos dos sep~ 

radores magnéticos de finos, etapa II, implica na aquisição de 

mais um concentrador magnético, requerendo maiores investimentos; 

4. A etapa II, sem o concentrador magnético de finos ~ alimenta-

cão do circuito de itabirito será de aproximadamente 1900 ton/h. 

5. As melhorias apresentadas são viáveis economicamente e atendem 

as metas da CVRD de aumentar a eficiência global de suas usinas 

de concentração. 


