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A Samarco Mineração S/A iniciou o tratamento dos minérios itabiriticos de baixo teor 
da Mina de Germano em 1977. Foi pioneira na utilização de tlotação catiônica reversa_ 
para concentração de minérios de ferro, no Brasil. 

Em 1991, iniciou-se a lavra da Mina de Alegria, de minérios de taxas de tlotação 
menores que os de Germano Instalou-se o primeiro circuito de colunas de tlotação 
para minério de ferro no Brasil. o que proporcionou o aumento no tempo de residência 
adequado à tlotação destes minérios. O circuito de tlotação em colunas possuía 04 
colunas "recleaner''e 01 "scavenger". Este circuito foi modificado em 1995, no Projeto 
de Expansão da Pelotização. O circuito passou a ter 03 colunas "rougher", 04 
"cleaner'' e 02 "scavenger'' . 

Objetivando incrementos na remoção de sílica. tem-se desenvolvido uma séne de 
estudos, priorizando os aspectos considerados de maior potencial : sistemas de injeção 
de ar, controle de nível , espessura das camadas de espuma, e adição e di stribuição de 
reagentes . 

O presente trabalho apresenta a evolução dos resultados referentes ao circuito de 
tlotação em colunas da SAMARCO. obtidos à partir dos trabalhos de otimização 
efetuados. 
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1) Introdução 

O tratamento de minérios de ferro pela Samarco Mineração S/A iniciou-se em 1977, 
quando se lavrava a Mina do Germano. A Samarco foi a pioneira no Brasil no 
beneficiamento do itabirito especularitico friável pobre, de teores de ferro na faixa de 
49%. A tecnologia utilizada na concentração também foi pioneira para minérios de 
ferro: a flotação catiônica reversa em células convencionais (de agitação/aeração 
mecânia). Os minérios de Germano possuíam excelentes características que 
favoreciam a cinética de flotação, com um tempo de residência na faixa dos 7 minutos. 

Em 1991, iniciou-se a lavra da Mina de Alegria. Os minérios provenientes deste nova 
frente de lavra possuem características menos favoráveis para a flotação que os de 
Germano. Desta forma, foi necessário um aumento no tempo de residência de 7 para 
aproximadamente 15 minutos, de modo a se atingir as especificações do produto final 
(teores em sílica inferiores a 1,0 ou 1,9 % no "pellet-feed", para processos 
metalúrgicos em fomos de redução direta ou alto-fomos, respectivamente). 

2) Implantação do Circuito "Recleaner"- 1992 

A melhor solução, para uma redução do teor de sílica no concentrado fmal de 
aproximadamente 97% (na Usina como um todo), foi a instalação de uma planta de 
colunas denominada circuito "Recleaner". Estas colunas cilíndricas foram as primeiras 
no Brasil, e muitas outras minerações passaram depois a adotar o mesmo sistema. O 
Circuito "Recleaner" era composto de 04 colunas '·recleaner'' (de volume útil = 66.2 
m3 cada) e 01 coluna "scavenger" (de volume útil = 24,2 m\ segundo o fluxograma a 
segurr: 

Alimentação 

Nova 

Concentrado 
Final 

Scavenger 

Médtos 

Figura 01 : Fluxograma simplificado do Circuito Recleaner (1992) 
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A concepção inicial do circuito era ser alimentado diretamente com o concentrado 
produzido na etapa de flotação convencional. Iniciada a operação, verificou-se uma 
baixa eficiência na redução de sílica (por volta de 32%), que teve que ser compensada 
pela flotação convencional, com perdas em recuperação metálica e em massa nesta 
etapa. 

Este fato pode ser explicado pela distribuição granulométrica mais grosseira da 
alimentação (30% > 100 # Tyler), desfavorável para o circuito das colunas. Foram 
feitas modificações na Usina, para se alimentar o circuito "Recleaner" com material 
mais fmo, proveniente do "overflow" dos ciclones que fecham o circuito da moagem 
secundária (5% > 200# Tyler), aumentando a redução de sílica nas colunas em 41% 
em relação à anteriormente obtida. 

A tabela 01 apresenta resultados típicos para as situações descritas acima: 

Alimentação do ~o sílica na coluna ~o Redu.;ào 

Recleaner Alimentação Concentrado de sílica 

Concentrado flotação convencional 1,95 1,32 32 
OF ciclones moagem secundária 2,60 1,43 45 

Tabela 01 :Comparação das reduções de sílica com os dois tipos de alimentação 

3) Projeto de Expansão- 1997 

Em 1995, a Samarco iniciou o Projeto de Expansão da Pelotização, passando de uma 
produção anual de 9,4 para 13,3 milhões de TMS de concentrado. 

O aumento na escala de produção e a incorporação de novas frentes de lavra na 
blendagem de minérios alimentada à Usina de Concentração levaram à adequação do 
circuito "Recleaner" à nova condição de operação. 

Estudos em escala de bancada foram desenvolvidos, com o objetivo de se obter 
resultados dentro da "área de interesse", defmida como: 

-Recuperação metálica na flotação > 90%; 
-Teor de sílica no concentrado~ 1,0 %. 

Concluiu-se que haveria necessidade de aumento no tempo de flotação para se obter a 
especificação de sílica. A melhor solução foi expandir o volume disponível para 
flotação, aumentando-se assim o tempo de residência . O circuito de colunas de 
flotação passou a ter 03 colunas "rougher", 04 colunas "cleaner" (antigas "recleaner") 
e 02 colunas "scavenger". Seguindo as tendências atuais, as colunas "rougher" e 
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"scavenger" têm seção retangular. O fluxograma a seguir ilustra a situação do circuito 
de colunas de flotação após o Projeto de Expansão: 

Ro,etto 

F"'"' 

~ -· 
-

aea,., 

Figura 02 : Fluxograma simplificado do Circuito Recleaner após a Expansão ( 1997) 

Nestas condições, tem-se obtido elevadas recuperações em massa (>96%) e metálica 
(>98%) no "Recleaner'·. 

4) Otimização do circuito de flotação em colunas 

Com o objetivo de se melhorar as taxas de redução do teor de sílica e. 
consequentemente. o desempenho metalúrgico de toda a Usina, urna série de estudos 
têm sido desenvolvidos. Estes resultaram numa série de trabalhos de modificação no 
circuito das colunas. 

Dentre os trabalhos realizados, tiveram maior influência positiva: modificações no 
sistema de aeração, controle de nível, e a adição de reagentes distribuída entre células 
mecânicas e de colunas, com destaque para este última. 

A maioria das modificações descritas mais á frente foram feitas simultaneamente. por 
demanda de atingimento das metas de produção. Para visualizarmos os resultados 
obtidos com estas mudanças, adotaremos a divisão do tempo em dois períodos, antes 
das modiiicaçôes e depois destas. Assim teremos: 

-Periodo 1 : de Julho à Setembro/1997: 
Estudo e conceiruação das modificações a serem implantadas, com apoio de 
consultoria dos fabricantes das colunas. a CESL Engineering. A produção nesta fase 
ainda estava abaixo da capacidade nominal da Usina pós-Expansão. 
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Figura 04- Redução do teor de sílica nas colunas, de Julho à Dezembro/97 

É importante observannos que, ao mesmo tempo em que awnentou-se a redução no 
teor de sílica, também cresceu a recuperação metálica das colunas, com pode ser visto 
na figura 05. 
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Recuperação metálica no circuito das colunas 
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Figura 05 : Recuperação metálica no circuito das colunas, antes e depois das 
modificações efetuadas 
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A seguir, faremos breve descrição das modificações efetuadas, bem como das razões 
que levaram à estas. 

4.1 - Sistema de aeração 

a) "Sparjets" X "Spargers" 

O sistema de injeção de ar das colunas cilíndricas era baseado em "spargers", hastes 
com pequenos orificios, pelos quais passava-se ar e água sob pressão. Nestes ocorriam 
constantes entupimentos quando a pressão da polpa da coluna superava a pressão de 
injeção de ar, resultando em perda de eficiência do sistema. Estes "spargers" foram 
substituídos por "sparjets'', hastes com apenas um orificio, pelo qual passa somente ar 
comprimido. Numa primeira análise, a mudança resultou em ganhos qualitativos para 
a produção, que vão desde maior facilidade de manutenção, redução de entupimentos, 
até aumento na flexibilidade de regulagem de pressão/vazão do ar injetado. 

Foram feitos testes reduzindo-se o diâmetro dos bicos de injeção de ar na coluna 
"cleaner" n" 04. Aumentou-se a pressão de ar da faixa de 500 kPa para a faixa de 600 
kPa, aumentando-se a velocidade do jato de ar, objetivando melhorar a recuperação de 
sílica nos rejeitos. Não houve melhoria detectável durante o teste . Contudo, a 
otirnização na coleta de sílica na flotação em colunas via redução do tamanho de 
bolhas é fato conhecido da literatura. Foi observado, em outro momento, após aumento 
da pressão por estrangulamento da saída de ar dos "sparjets", uma redução no tamanho 
de bolhas e uma maior mineralização (em sílica) na superficie destas . 

b) Pré-aeração 

Foi montado um sistema de injeção de ar na alimentação da coluna "cleaner" n" 0.2 
(pré-aeração). Em um primeiro teste, houve diminuição na capacidade de redução de 
sílica nesta coluna. devido à desestabilização inicialmente gerada na camada de 
espuma. Após alguns ajustes na injeção de ar, esta coluna já apresenta desempenho 
similar ao das outras. Como a polpa alimentada está condicionada e já recebeu as 
dosagens adequadas de reagentes, entende-se que a pré-aeração proporcionará maior 
tempo de contato entre as bolhas e as partículas mineralizadas, e esta é uma linha de 
açào com bom potencial de aumento de desempenho. 

c) Aeração radial 

A aeração das colunas opera por injeçào de ar por "sparjets" dispostos paralelamente 
entre si. Na coluna "cleaner ' n" 04, foram instalados " spatjets'' radialmente simétricos 
e equidistantemente posicionados, para melhorar a dispersão/distribuição de bolhas no 
fluxo ascendente. 
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Figura 06: Vista esquemática (em planta) das disposições paralela e radial dos 

"sparjets'' nas coiWlas cilín<hicas 

Tem-se observado aumento de desempenho, à medida em que se ajusta 
operacionalmente a colWla à esta condição de funcionan1ento. 

4.2 - Sistema de controle de nível 

A espessura da camada de espuma é uma das variáveis de processo mais importantes 
na operação de colWlaS de flotação. Seu controle é feito por variações na altura da 
polpa na coluna. 

Anteriormente, este controle de nível era feito utilizando-se sensores de pressão 
diferencial, que enviavam o sinal para um PLC (Controlador Lógico Programável). 
Este calcu1ava a altura da coluna de polpa e, por diferença, a espessura da camada de 
espuma, atuando na abertura ou fechamento da válvula de descarga da colWla., 
segWldo o "set-point" de espessura determinado pelo operador. O sistema então só 
funcionava bem quando a densidade da polpa era constante. Como havia variação na 
porcentagem de sólidos, o controle de espessura da camada de espuma não podia 
operar sempre eficientemente. 

Este sistema sofreu modificações, e atualmente opera com sensores ultra-sônicos. 
Cada sensor monitora a distância entre ele e a bóia que flutua com a base na interface 
polpa/espuma, enviando sinal para um PLC, que calcu1a a espessura da camada de 
espuma, e atua controlando-a. O operador determina o "set-point" de espessura das 
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camadas segundo o pH instantâneo da polpa, os resultados horários de análises 
químicas, e observação das características organolépticas da espuma. O tempo de 
resposta das válvulas e sua velocidade de abertura são ajustadas pela equipe de 
automação, segundo as necessidades do processo. Este sistema, aliado ao sistema de 
controle de nível das caixas de polpa do circuito, operam de forma a manter a 
estabilidade nas colunas, essencial para sua operação eiiciente. 

Outra fonte de instabilidade no circuito das colunas era a variação da porcentagem de 
sólidos devido ao sistema de controle de nível das caixas de polpa. Quando uma caixa 
acusava queda de nível abaixo do "set-point" estabelecido. uma válvula se abria e 
adicionava água de processo para elevá-lo, resultando em diluição da polpa. Testes de 
flotação em bancada mostraram haver melhor desempenho na remoção de sílica com 
aumento na porcentagem de sólidos, sendo isto consistente com o conhecimento atual 
de flotação. Passou-se a adicionar á alimentação das colunas urn fluxo de material 
remoido da moagem secundária. Os resultados foram melhoria na estabilidade, pois 
passou-se a ter velocidade de polpa (bombeada das caixas) mais constante e fluxo mais 
homogéneo ao longo do tempo. e aurnento médio de 38 para 50% na porcentagem de 
sólidos alimentada. com consequente aurnento no tempo de residência da polpa nas 
colunas . 

4.3 - Adição de reagentes 

Considera-se ser a adição estagiada de reagentes a mudança com maior potencial 
individual de ganhos. Com isto em mente, passou-se a adicionar amina nas colunas 
"rougher" e "cleaner". distribuindo-se o fluxo na proporção 80% I 20%. 
respectivamente. e amido na alimentação de todos os estágios Como se moveu 
alguma amina da flotação em células mecâncias para as colunas. também foi movida 
alguma sílica para estas . Com níveis de sílica mais altos na alimentação, as colunas 
tem mais com o que trabalhar, e esta mostrou ser a condição melhor de trabalho para o 
circuito. O beneficio imediato desta modificação foi o aumento na flexibilidade do 
controle da operação das colunas. Há um grande potencial de aumento de desempenho 
ao·avés de ajustes finos na distribuição e dosagem de reagentes . 

Para se quantificar as dosagens de amido, amina e pH mais adequadas para se obter os 
valores máximos de recuperação metálica e redução do teor de sílica, foram feitos uma 
série de testes em laboratório. variando-se estas dosagens, segundo projeto fatorial de 
experimentos. O efeito do pH não foi considerado significativo na análise dos 
resultados. A variação do teor de sílica no concentrado em função das dosagens de 
reagentes está representada no gráfico a seguir 

44\ 



,. 

Superfície de resposta para % Si02 no concentrado 
em função das dosagens de amido e amina 
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Figura 07 : Superfície de resposta para % Si02 no concentrado 
em função das dosagens de amido e amina 
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Observa-se que a "região de interesse" (%Si02 no concentrado abaixo de 1.0) e 
delimitada por dosagens de amido e amina mais altas. 

4) Conc:lusio 

A Samarco Mineração S/A tem investido cada vez mais em tecnologia que. aliada à 
capacitação de pessoal, automação de processos, priorização da segurança no trabalho 
e foco no cliente, têm resultado em altos índices de produtividade e competitividade. 
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A introdução de flotação convencional e flotação em colunas para concentração de 
minérios de ferro de baixo teor foram inovações, em termos de Brasil , que têm-se 
provado ser extremamente eficientes. 

A flotação em colunas apresenta grandes possibilidades de otimização. que estão 
sendo exploradas, e seu desempenho metalúrgico vem crescendo à medida que estudos 
à este respeito têm sido desenvolvidos. 
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THE COLUMN I<'LOTATION AT SAMARCO MINERAÇÃO S/A 

ABSTRACT 

Walter Gervásio Ladeira 
Maury de Souza Júnior 

Paulo Sérgio Mapa 

Samarco Mineração S/ A began to process the low iron grade itabiritic ores from 
Germano Mine in 1977. lt was the pioneer on the use of reverse cationic flotation to 
concentrate iron ores in Brazil. 

The exploitation of Alegria Mine, whose ores have lower flotation rates, has began in 
1991 . The first flotation columns circuit in Brazil has been installed then, providing 
the adequate increase on residence time to the flotation of those ores. This plant had 04 
recleaner and O 1 scavenger columns. lt was modified in 1995, on the Pelletizing Plant 
Expansion Project. Now it has 03 rougher, 04 cleaner and 02 scavenger columns. 

ln order to increase the sílica reduction rates, studies have been effected, giving 
priority to the aspects considered the ones of major potencial: air injection system, 
levei control system, froth layer thickness control, and reagents distribution and 
addition. 

This work presents the evolution of results related to the columns flotation circuit at 
Samarco, obtained due the optimization works developed. 

Key words: flotation, colwnns, optimization 
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