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RESUMO 

O processo de flotação em células de agitação mecânica é a primeira etapa de concentração de minério de ferro da 
Samarco Mineração S/ A. É nesta etapa que ocorre a remoção da maior parte da sílica para gerar um produto adequado 
aos processos subseqüentes. 
Crescentes demandas de produção levam à prática de altas taxas de alimentação, com impactos negativos nessa etapa do 
processo devido a redução no tempo de residência. Tomam-se necessários, então, estudos para melhorar ou no mínimo 
manter as recuperações e o consumo de reagentes de flotação , preservando a qualidade do concentrado produzido. 
Dentro desta linha de ação, procedeu-se à avaliação da real necessidade dos dois estágios scavengers existentes. Foram 
feitas amostragens exploratórias, testes de bancada e industriais e análises estatísticas dos resultados. Após concluir-se 
que a operação com apenas um estágio scavenger não afetava o desempenho da flotação, partiu-se para a utilização do 
segundo estágio scavenger como uma etapa recleaner. Implantou-se o novo circuito em uma linha de flotação e, após 
novas amostragens e análise dos resultados, estendeu-se a modificação para as demais linhas de flotação. 
Este trabalho apresenta os diversos passos desta modificação no fluxograma da flotação , e os resultados obtidos nos 
índices de produção, qualidade e custos. 

PALAVRAS-CHAVE: flotação , tempo de residência, eficiência. 

L INTRODUÇÃO 

O beneficiamento do minério de ferro na Usina de Concentração da Samarco Mineração S.a inicia-se com a pré-moagem 
e a moagem primária, para adequar a granulometria à flotação . Em seguida, é efetuada a deslarnagem, em 3 etapas de 
ciclonagem. A primeira etapa da !lotação é mecânica e é nela que ocorre a maior parte da remoção da sílica do minério. 
O circuito de flotação mecânica é constituído dos bancos rougher, cleaner, scavengers primário e secundário. A próxima 
etapa é a moagem secundária que ajusta a granulometria do minério para o transporte pelo mineroduto e a pelotização. 
Em seguida a polpa segue para o circuito de flotação em colunas, onde é feita a remoção final de sílica. Após esta etapa, 
o concentrado é espessado e transferido para os tanques do Mineroduto, de onde seguirá para a Usina de Pelotização, em 
Ponta Ubu. 

Na figura 1, está apresentado o fluxograma da Usina de Concentração e na figura 2, o fluxograma do projeto original da 
etapa de flotação mecânica, onde ocorreu a modificação. 
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Figura 1 -Fluxograma da Usina de Concentração 
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Figura 2- Fhrwgrama da ftotação mecânica 

2. DESENVOLVIMENTO 

Crescentes demandas de produção levam à prática de maiores taxas de alimentação na Usina de Concentração, com 
impactos negativos na etapa de ftotação devido à redução no tempo de residência e ao aumento na granulometria. Tendo 
em vista a necessidade de melhorar ou, no mínimo, manter as recuperações e o consumo de reagentes de ftotação, 
preservando a qualidade do concentrado produzido, procedeu-se, inicialmente, à avaliação do circuito existente, dando-se 
ênfase ao estágio scavenger. 

Amostragens exploratórias realizadas, simultaneamente, no overflow das células scavengers primárias e secundárias, 
das quatro linhas de ftotação, durante 1 mês, mostraram que o% de Fedesses dois pontos apresentavam resultados bem 
próximos, conforme podemos observar no Gráfico 1. 

A análise estatística do conjunto de dados evidenciou que a diferença entre as médias (1 ,23%) era significativa. Porém, 
com o fechamento da válvula de descarga dos scavengers secundários, a válvula de descarga dos scavengers primários se 
abriria para manter o mesmo nível na caixa de médios. Essa operação reduziria o arraste de Fe no overflow dos scavengers 
primários, conduzindo à hipótese de que o teor de Feno overflow dessas células cairia. Assim, para efeito comparativo 
com as demais ftotações, realizou-se esta modificação em uma linha de ftotação, que operou durante um mês com apenas 
um estágio scavenger. As médias do período estão apresentadas na tabela I e o desempenho das ftotações, relativos ao teor 
de Feno rejeito e de Si0

2 
no concentrado, estão apresentados nos gráficos 2 e 3. 
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Gráfico 1 - Comparação dos teores de ferro no overflow dos scavengers 1 °S e 2°S 
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1--FLOT AÇAO 01 - FLOT AÇAO 02 - FLOTAÇAO 03 -TESTE I 

Gráfico 2- Acompanhamento dos teores de Feno rejeito 

O teste industrial evidenciou que a operação de uma linha de ftotação sem o scavenger secundário não afetou o 
desempenho da mesma. Partiu-se, então, para a verificação industrial da possibilidade de utilização do scavenger 
secundário como uma etapa recleaner, com potencial redução no consumo de coletor e/ou aumento nas recuperações . 
Executaram-se as .modificações em duas linhas de ftotação e mantiveram-se duas com o circuito convencional, para 
efeito de comparação . Efetuou-se, então, durante uma semana, um rígido controle sobre a operação da ftotação , visando 
utilizar os dados da rotina industrial para avaliação da modificação. Na figura 3, está apresentado o fluxograma da ftotação 
mecânica modificada. 
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Gráfico 3 - Acompanhamento dos teores de Si0
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Figura 3 -Fluxograma da flotação mecânica modificada 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados do desempenho das flotações, relativos aos teores de Si0
2 

no concentrado, de Feno rejeito e de consumo 
de arnina, obtidos no teste industrial, estão apresentados nos gráficos 4, 5 e 6 e as médias do periodo na tabela II . 
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Gráfico 4 -Acompanhamento dos teores de Si02 no concentrado 
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Gráfico 5 -Acompanhamento dos teores de Feno rejeito 

~------------------------------------------------------------------~ .... ____ __ 
...... .. 

• A 4 -.... ~-
....... 

.. A 
.-&" 

"" 
.!::. 

~ '"" 
'"' .... 

"" 

""" 

"" 
# 

4. CONCLUSÕES 

- O maior tempo de residência propiciado pela utilização de mais uma etapa de limpeza após as etapas rougher e cleaner 
facilitou a remoção da sílica. 
- O maior tempo de residência possibilitou a operação das válvulas de descarga das células rougher e cleaner mais 
abertas, o que resultou em um menor teor de ferro no rejeito e, consequentemente, em ganhos na recuperação metálica. 
- Ainda como conseqüência do maior tempo de residência do circuito testado, obteve-se um consumo médio de arrúna 
no circuito modificado 17,43% menor que no circuito convencional. Tomando-se como base o gasto com arrúna em 2001 , 
esta redução no consumo representaria uma econorrúa de aproximadamente U$300.000,00 I ano. 
- As constatações anteriores levaram à implantação do circuito recleaner na fiotação mecânica, tendo em vista os 
benefícios de qualidade e custo observados nos resultados do teste industrial. 
- O esforço coordenado entre as equipes de operação, manutenção e processo foram imprescindíveis para o sucesso na 
implantação da modificação e em sua consolidação. 
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