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RESUMO

INTRODUÇÃ<>

O processo de !lotação em células de agit ação
mecftn ica é a primeira etapa da notação cati ônica
rcversa na Samarco Mineração S.A . É nesta etapa que
ocorre a maior parte da rcmoç~10 da sílica para gerar
um produto adequado aos processos subsequentes.

O bencliciamcnto do minério de ferro na Us ina de
Concentração da Samarco Mineraç ão S.A inicia-se com a
pré-moagem c a moagem pri múri a, para adequar a
granul omctria i't notaçã o. Em seguida, é etduada a
dcslamagcm, cm 3 etapas de ciclonagem. A primeira etapa
da notação é mccftnica c é nela que ocorre a maior parte
da remoção Li a sílica do minério . O circuito de ll o taç~to
mecftnica é constituído dos bancos roughcr, clcancr,
scavcn gcrs primúrio c sccundúriD. A pr(>xi ma etapa C: a
moage m secundária que ajusta a granul omctria dn minéri o
para o transp orte pelo mincrmlutn c a pcloti1.açiío. Em
seguida a polpa segue para o circuito de llotaç:to cm
colunas, onde é feita a rcnH H,:fH> final de sílica. Ap(ls esta
etapa , o co ncentrado é espessado c tran sll:rid o para os
tanques do Mincroduto , de onde seguir;í para a Usin;1 de
Pciotização, cm Ponta Uhu.

A alteraç ão da mineralogia, no mix de minérios
alimentados na Usina de Concentração, vinha
ocas ion and o perdas na recuperação mctúlica da
rlotaçfio c, consequentemente, na recuperação
metúlica global. ()bictivando retornar aos níveis de
recuperaçã o anteriores , sem prejuízo na especilicação
de sílica do concentrado, iniciaram-se testes com a
adição estagiada cil: amido.
Este trabalh o apresenta os resultados referen tes i't
utiiil<l(_:ão da ad iç ão estagiada de amido, na t1otaçiio
mccftnica Lia Samarco Mincraçfto .

Na ligura I, está apresentado o lluxograma da Usina de
Concentraçã o c na ligur a 2, o t1u xograma da etapa de
!lotação mccftnica, onde ocorreu a modificaçf1u.

Figura 1 -Fluxograma da Usina de Concentração
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Figura 2 - Fluxograma da !lotação mecftnica
À partir do mês t.k maio de 2000, a
recuperação mctúl ica da flota<,· ão mecftnica passou a
apresentar valores decrescentes , ocasionados por
alterações na mineralogia do ROM, com maior
participaç~lll de hcmatita especular. A clcvaçüo da
dosagem de amidll no condicionamento elevou a
rccupcraçã.o metálica mas ocorreu, também, o
aume nto do teor de sílica no concentrado. Ensaios de
laboratório. substituindo parle do amido por tanino ,
lamhém não conduziram a resultados satisfatórios .
Partiu-se. então, para ensaios industriais de adição
estagiada do amido

adição estagiada cm modo remoto, com a closagcm·scndo
calculada por um algoritmo que utilizava a massa de
alimentação da !lotação. Após o período ele 1 mês, com a
dosagem estagiada sendo otimizada c objctivando
quant.iticar os resultados sem a intluência das variações na
mineralogia do ROM e daquelas inerentes ao dia-a-dia de
uma usina (troca de bombas, desarme de equipamentos,
etc.), procedeu-se um teste industri al, durante S horas,
estagiando o amido cm uma linha ele notação para
comparação com os resultados de outra linha de tlotação
sem estagiar.
Estabilizados os circuitos, foram feitas
durante um período de 4 horas.

amostragens

DESENVOLVIMENTO
RESULTADOS OBTIDOS

À partir de I X/OR/00, iniciou-se a adição estagiada,
sendo
dosado
parte
no
condicionador
(aproximadamente 60%) c o restante na alimentação
do circuito scavcnger. As proporções da dosagem
OSCilaram Clll função da qualidade do minério
alimentado, sendo a principal variúvel a quantidade
de hcmatita especular no mix.

a)

Resultados médios da Usina antes e depois da
adição estagiada.

Na tabela I, estão apresentadas as médias obtidas para
os períodos compreendidos entre 03/07/00 a 17 /OS/00
(antes) e 18/0R/00 a 02/10/00(depois).

As recuperações em peso e metúlica estão representadas,
Inicialmente, a dosagem de amido para o circuito
respectivamente, por 'lr1 RP e% RM.
scavengcr foi feita de modo manual. Face aos indícios
Na figura 3, estão representadas as recuperações
modificação,
a
automação,
promissores
da
metálicas médias obtidas durante os dois períodos.
instrumentação c mccfmica montaram um sistema ele
Tahcla 1: Comparação dos resultados da Usina antes c depois da adição estagiada
Período
Antes
Depois

ROM
'Jr, Fe
4R ,2lJ
4R,6R

Deslamagem
RP
% RM
lJ1 ,3R
90,52
90,33
91,21
'fo

% Si02 Cone.

4,86
4,50

523

Flotação Convencional
% RP
% Fc Rei.
14,84
66,32
12,83
68,02

% RM
R9,54
9 1,4l)
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Figura 3 - Recuperação metálica antes e depo is da adição estagiada

h)

Ensaio industrial

Para este teste as principais variáveis do circuito
das duas linhas foram ajustadas e mantidas sob

controle, objetivando garantir que a operação e condições
processuais das duas linhas fossem iguais.
Na tabela II estão apresentados os resultados obtidos
nas tlotações:

Tabela II : Comparação entre as linhas com e sem adição estagiad a de amido
Ponto de amostragem
Alimentação
Flotação 1
Concentrado
(Adição normal)
Rejeito
Alimentação
Flotação 2
Concentrado
(Adição estagiad a)
Rejeito
--

-

CONCLUSÃO

Os resultados das recuperaç ões em peso e metálica
obtidas no teste industrial , na tlotação em que houve
adição estagiada, em valores absolutos foram de
2,63 % e 3,44%, respectivamente, maiores que a linha
de notação onde não houve amido estagiado.
A comparação entre os resultados médios da
tlotação, durante o período prolongado, mostrou
ganh os menores (Rp = 1,70% e Rm = 1,95%) que os
do teste, certamente devido à interferência de
variáveis que, no dia-a-dia, fogem dos limites
normais de operação (pHmetros descalibrados,
quedas bruscas no teor de Fe, troca de bombas,
etc.).O consumo de amido não sofreu alterações com
a adição estagiada.

% Fe
47,87
65,51
13,91
47,99
65,57
9,87

% Si02
29,0S
3,38
78,9
28,91
3,24
84,76

% RP

%RM

65,81

90,07

68,44

93,51

O esfo rço coordenado entre as equipes de operação,
processo e manutenção, c a utilização de recursos de
automação foram imprescindíveis para o sucesso na
implantação da melhori a e em sua consolidação.
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