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RESUMO 

A Coordenação de Desenvo lvimento da M ineração Casa de Pedra (CSN) cstú dcs~nvolvendo uma planta piloto para 
cn ractcrizaçíio lccno lógíca de minérios de amostras das pilhas de homogcnci za ~·;.io. A planta piloto é composta por s ilo. 
peneira vibratória de dois decks, hid roclassiticado r espira l c hidmciclonc. Para complementar os resultados gerados 
pela planta piloto são rea li zados testes de !lotação cm bancada c lestes de sedimentação. Os principais objctivos da 
planta piloto são: gerar dados que, cotTclacionados, transformam-se cm intürmaçõcs antecipadas para os clientes 
inte rnos, prevendo ~..:omportamentos do minéri o c possibilitando sugestões para mudanças no processo de 
bencticiamcnto, visando a geração de produtos 4uc ah:nJam as cspcci licaçõcs do mercado~ estudar o comportamento de 
amostras de pesquisa ; estuda r tipo logias do minério ainda nào est udadas detalhadamente, de modo a sugeri r ro tas 
altcmativas de processo, c estudar tipolog ias com difcn.mtcs desempenhos, frcnt l.! ao processo jó ex istente . A partir da 
~.:o l cta de uma amostra representativa de uma pilha de ho mogenei zaç<io, iniciou -se uma série tk testes na planta piloto 
objcti vando obter resultados próximos aos obt idos na instalação de henctiri amcnt o qua ndo operando c.om o min~ ri o da 
pilha de homogl!neização amostrada . Os testes foram rea li zados ~u.kquando as variú veis de pn..H.: csso como: taxa de 
a limentação; inclinação da peneira c ahcnura das tela s; inc linaç<lo do hidroclassilicador espiral : apex. vortex c rrcssõo 
do hidroci c lone etc. Após uma série de testes, conscguiu-se uma boa aproximação entre os result ados obtidos na planta 
piloto c na produçào. Os resultados para o sinterfeeJ - foco principal do trabalho- obtiveram exce lente correlação com 
os dados da produção. 

PALA VRAS -C II i\ YE: planta piloto, caracterização, pmcesso. 
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I. INTRODUÇÃO 

A Coordenação de Desenvolvimento da Mineração Casa de Pedra está desenvolvendo uma planta piloto de pequena 
escala, localizada no Laboratório Químico c Físico da Mineração, com o propósito de tàzer caracterização de amostras 
de minério de pilha de homogeneização (principalmente sinler.féed}, canalctas c geração de pequenas quantidades de 
massa de produtos. 

A planta piloto é composta por silo. peneira vibratória de dois decks. hidroclassiticador espiral c hidrociclone, conforme 
ilustrado nas figuras O I c 02, representando o processo industrial. 

Figura O I: Planta Piloto da Mineração Casa de Pedra vista lateral 

Figura 02: Planta Piloto da Mineração Casa de Pedra- vista frontal 

Para complementar os resultados gerados pela planta piloto süo realizados testes de llotaçào cm bancada. utilizando 
uma célula de tlotaçào, com retirada automútica de espuma c testes de sedimentação, cm provetas, ilustrados pelas 
figuras 03 c 04, respectivamente. 
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Fig ura 03: Célula de !lo tação 

Fig ura 04 : Testes de sedimentação, cm proveta 

2. OBJETIVOS 

Os principais ohjeti vos da planta piloto são: 

gerar a nt~c ipadamcntc dados q ue. corn:bcionadns. se transformam cm infonnaçl'K·s fHlra os dicntcs. visando 
detcnninar comportamentos do minCrio, de müdo a sugerir mtJ(taJH;as no pnll'csso de bcndiciamcntn para a 
ge ração de produtos que atendam ::1s cspcciticaçôcs do mercadl1 : 
csludar o comportamen to de amostras de pesqui sa ~ 

est udar uma tipo logia a inda mio conhecida detalhadamente. de modo lJlll' possa sugerir adcq uaç~io no pnu.:csso: 
estudar tipologias com diferentes t..kscmpcnhos, i'n:ntc ao pn)ccsso j;'t ex istente. 
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3. HISTÓRICO DA PLANTA PILOTO 

3.1 Calibração da Planta Piloto com a Área Industrial 

A partir da colcta de uma amostra representativa de uma pilha de homogeneização, antes desta ser alimentada na usina, 
iniciou-se uma série de testes na planta piloto objctivando obter resultados próximos aos obtidos na instalação de 
beneficiamento quando operando com o minério da pilha de homogeneização amostrada. 

Os testes foram realizados adequando as variáveis de processo como: taxa de alimentação; inclinação da peneira c 
abertura das telas; inclinação. altura do transbordo c porcentagem de sólidos do ovcrtlow do hidroclassificador espiral, 
bem como a utilização de úgua de lavagem; apex. vortcx c pressão do ciclone etc. 

3.2 Rota na Planta Piloto 

Recebimento do minério, pcneiramcnto c classificação: O minério recebido para execução de testes pilotos é 

proveniente de amostragens realizadas durante a formação das pilhas de homogeneização. 

Parte dns amostras são reservadas c acumuladas para realizações dos testes. O minério após homogeneizado, é colocado 
cm um silo dotado de um alimentador de correia com velocidade variúvel para controle da alimentação da peneira 
(confeccionada na própria CSN) de 2 decks (I, 15 x 0,3\m) suspensa por cabos. 

i\ taxa alimentação da peneira é da ordem de 200 a 250 kg/h. 

O peneiramcnto é realizado a úmido, nas mesmas aberturas das malhas atualmcnte utilizadas na úrea industrial: 

• \" deck: abertura de 12mm, malha quadrada (tela de poliurctano), sendo \/3 da tela com abertura de 
12x3ómm: 

2" dcck: abertura de I 0-Kmm, malha quadrada (tela de poliurctano). 

3.3. Produtos gerados: 

O m·cr.,·i::c do I o Lkck da peneira nmstitui o produto Granulado; 

O ot·crsi::c do~" dcck da peneira constitui a llcmatitinha: 

O undersice do 2" dcck da peneira alimenta o hidroclassillcador espiral de \O": 

O undef/ow do hidroclassilicador espiral constitui o produto Sinter feed; 
O O\'('J_/!ow do hidroc\assiticador espiral é bombeado (bomba 2 x I t;_,")_ para um ciclone de 2" com uma 
pn:ssào de 2.5kgt?cm~; 
O o\·crflo~r do ciclone constitui as lamas, que é amostrado para teste padrão de sedimentação cm provetas, 
sem c com a utilização de Jloculantcs; 

• O undcrtlow do ciclone segue para o laboratório, onde é executada a etapa de flotaçào cm bancada, utilizando 
célula de flotaçào com rum.:ionamcnto scmi-automútico. 

Todos os dados gerados durante a operação do teste são registrados cm caderno de campo c cm seguida digitado cm 
meio clctrónico, gerando assim planilhas com balanço de massa (sem ajustes matemúticos). 

Para o Pcl\ct Fccd Fines os resultados de teores de sílica no concentrado c detalhes físicos do ensaio são enviados para a 
área de planl!jaml!nto de curtíssimo prazo e para a úrca de produção, todas as manhãs. 

Para as lamas, são realizados testes de sedimentação cm provetas. As velocidades de sedimentação são informadas para 
a área industrial objetivando maior segurança na operação do espessador de rcjcitos c otimização da dosagem de 
reagentes. 

Na tigura 05 é apresentado o tluxograma da Planta Piloto. 
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Figura 05: Fluxograma da Planta Piloto 

4. RESULTADOS 

Os resultados lJbtidos na planta piloto foram comparados aos dados gerados na planta industrial a ak que se obtivl'ssc 
uma boa aproxi1nação entre os resu ltados, confom1e pode ser vista na tahcla I. 

Tabela I Resu ltados para Sinter Feed 
Pi lha OI F(.' Si02 Al20.1 Mn p Pilha 02 h Si02 Al20.1 Mn p 

Espcdticaçàu >=64.0 4,70 a 5.50<=1,10 <=0,70 <=0,04 ~ Espccitica.;ão 14,11 -L70 a :\50 1,10 0,70 0.114< 

Planta Piloto h.'.64 :'i.l i I ,'.1 O.ú6 II.II.J c Planta Piloto (1 1 •).; -UN l ,ll:'i 0.75 11.1~0 

Planta lndu!;t.-ial M. 11 5,12 II.'IX 0 ,)9 ll.o.JX Plnnta lndus t rü l <>l . .JO 4.77 !UN O.h6 0,0_, _.:; 

Viês PI' 1°/o -I o;., -zo•~t, - lO%. -Mo/u Vil·s PI• I nA, -2'Y. - 15%, -12 '% ·12 % 

Pi lha 03 F'e Si02 AI20J Mn I' l'ilha o.a Ft• Si0 2 Al20.1 \ •ln p 

E'ipocifM:açãn >=64,0 4,70a 5. 50 < " 1.10 <"0. 70 <=0,045 E"pt."\:ir~;w;ào >"64. O 4. 70 a 5.50 <=1.10 <=0.70 <=0.045 

Planta Pi lutu 1> .1.30 4. 94 1..14 ll.l>:i 11.11·12 l'l ania lll lctl• ú·1 ,24 4.'i4 13:' 05 1 l),l>lh 

Plarta lrdJsb'ial M,03 1 4,97 1.20 I O.I>X I 0,04.1 l,lur•a hdustri al I 1>4.44 4.6'1 li .15 0.5X I 0,044 
Viés P P l o/.. Jtl/u -1 1%. S'Yo 2°1., Vil>s l' l' O'Yo .'\tYt, ~14t% 15'% 4°/c, 
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Na tí gura 06 pode-se ohs~rvar a tcndCncia nos n.:sultados obtidos na planta piloto e na área industrial. 
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Gráfico - Resultados de Teores de Sílica no Sinter Feed 
Compara1do a Planta Piloto e a Área Industrial 
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Figura 06- Tendên~.:ia nos resultados para sinterfi:ed ohtidos na planta piloto l' na úrca industrial. 

A tab~:la li apresenta os n::-ou\tados nhtidos pam o ( iranulado. 
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• co v ...... .. ..... .,._ .......... " ' ' , ,.,., ......... " ........ " ..... .............. " 
Pilha 01 Fc Si02 AI20J Mn p Pilha 02 h Si02 AI20J 
Fs poci fklli,·ão >=64.0 2.2J a 3.80 <=1.2J < =0.45 <=O,C60 E.!iJX.dlicaçllo >=64,0 2.2J a 3.80 <=1,20 

Planta PilolJ 63.3) 5.10 154 0.49 O.IK'2 1'1 anf :~ riloa• ú5,2 1 -~5~ 0 .9') 

Planta lrdtstrial 6.l.X3 5J4 1.55 0 . .17 0,(!49 Planta lll:~strial (>:i, O\ 1,,97 1.05 

Viés PP 1% so/c, 0% -24% -21%, Vi\•s PI1 Oo/t, li ~Yo 6% 
Pilha 03 Fr Si02 Al203 Mn p Pilha 04 Fe Si02 Al203 

l:.'ipt\:ifK'a!;ào >=64.0 2.20a 3,00 <=1,Ã) <=0.45 <=0,060 E"ip..'Citic"'\'i\n > =64,0 2,2J a 3.80 < =1.20 

Planf u Pilotu 65 J.1 .\.:il, I . L> 0.24 O.O.JX l1lanla r-;. Jutll 1>4.XO 3. 2~ \ .hú 

Planta ltd.ls tri al 6555 3.5.\ 0.92 0.25 ().().)() rlanfa lrdus trial 65.4.1 3. 1.\ 1.22 

Viés PP 0% O'Yo -l 9°Á• 4'~, S'Yo Viés PP 1'% -4 'Yo -26'% 
Pilha 05 Fr Si02 Al203 Mn p Pilla06 Fl· Si02 Al203 

Espocilica,·ào >=64, O 2, 2J a 3,80 <=1,3) < =0.45 <=O.C60 I< :"i pl\' i fica\'llO >=64.0 2, 2J a 3,80 <=1,20 

Planta rilo•t 14.14 4.9 .1 I A2 11 . .17 o.wo l'huia l'ih-. 1>5.1 X J.24 1.42 
Planla Industrial 64, .\ó 4 ,71 IJ) 0.35 ().()4\ Pl ant a IIIIustrial 65.33 3, \<J 1,}3 

Vit-sPP o o;., -5°/o -so;., -61Yn ]'Y'o Vil•sPP 0°/o -2~/o -6°/o 

Pilha 07 Fe Si02 Al203 Mn p Pilha OH Fc SKJZ Al203 

•sJUífte~ão >=64,0 2 .2Ja 3.80 <=1 ,20 <=0,45 <=0,060 ·~p.:t:iftl'lt\'00 >=64,0 220a3.EIJ <; 1,aJ 

Plantu: Pi loto 63.90 5, 10 0,% 0.74 0,050 Planht Pilobt 1>-1.06 4.29 1.70 

Planla lrOJstrial 63,57 1 5, 10 1.07 I 0.63 I 0.052 Plana lrálstrillJ 64, \\ 4.12 uo 
Viés PP -I'Yo 0°/o 1J %, -IS'Yo 4°/o Viés PP 0'~. -2%. -24'Yo 

Na figura 07 r ode-se observar a tendência nos resultados obti<los na planta pi lo to c na úrca industrial. 
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Gráfico- Resultados de Teores de Sílica no Granulado 
Comparando a Planta Piloto e a Ár'ea Industrial 
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Fi gura 07- Tendência nos resu ltados para granula<lo obtidos na planta ri loto c n:1 área industrial. 

5. CONCLUSÕES 

Tem-se conseguido uma boa aproximação entre os result ados ohtidos na planta piloto c os resultados de produçào. 

Os resu ltados para sintf!r{(,ed. qw: são o foco principa l do trahalho. cst<Jo obtendo excelente çorrclaç;_1o com os dados da 
produção . 

164 



Santiago. T .(' .. Sa ntana . P P .. Rot:ha , 1 .. 

Os testes cm hancada para geraç:io de fWIIet .k<'CI.fincs forn cccn1 para a ún.:;l de produção uma prev isibi lidade segura 
para a estratégia nos ajustes das variúveis nas colunas de tlotaçàP. 

Consegue-se, atra vCs dos testes na planta piloto conhecer h:..:no logica mcnte tipolog ias Oe minérios, frente a processos 
de bcm:ticianh.:nto. 

Caso necessário, a planta piloto poJe gerar con venientes quantit.lades de produtos, nas especificações desejadas para 
fin s de dcsenvo lvi mt.:nlo de pron.'sso . 

6. PRÓXIMOS PASSOS 

Implantação de testes de Filtragem; 

A copiar um l.:spcssador de banca da para tl.!stcs Je scdiml.!n taçào; 

Acoplar a célula mccúnica de llo taçào ú Pl anta Piloto para ubtençüo de todos os tes tes contínuos . 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Rela tórios internos · (Jcrê ncia d~o.• Tratamento t.k Minérios 
Nac ional. 
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