
• ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECANICAMENTE AGITADOS, 

NO COMPLEXO DE MINERAÇÃO DE TAPIRA 

Silva, J. C. F. §'Souza, H. sY e Barros, L. A. F.§ 

§ Fertilizantes Fosfatados- Fosfertil S/ A 
Rodovia MG 341, km 25 - Tapira-MG - Caixa Postal 593. CEP 38 I 80-000. 

E-mail: julianafreitas@fosfertil-ultrafertil.com.br; luizantonio@ fosfertil-ultrafertil.com.br 

Durante o programa de otimização operacional do Complexo de Mineração de Tapira (CMT), identificou-se um 
grande potencial de ganhos operacionais e de processo, com a plena utilização das capacidades dos 
equipamentos industriais e suas adequações, às reais necessidades de produção. Dentre os itens estudados, as 
etapas de condicionamento de polpa e da atrição tisico-química mostrou-se com boas perspectivas de ganhos, 
sendo priorizados. Identificou-se, para a operação industrial, que o grau de agitação da polpa, nas máquinas de 
atrição apresentava um baixo nível de rendimento de processo (grau 2 em uma escala empírica de agitação, com 
limites entre I e 10). Mesmo assim, trabalhava-se com uma alta velocidade de rotação dos impelidores, que 
provocava, com isso, maiores consumos energéticos, associados a uma alta taxa de desgastes dos impelidores e • 
de elevado índice de cavitação dos mesmos, agravando o custo de manutenção. Para esta operação, utilizavam-se 
motores de I OOHP de potência, além de se proceder a substituição das hélices de agitação a cada 3 meses de 
operação da planta de concentração, mesmo para os baixos níveis de agitação do sistema. Estudo técnico 
realizado juntamente com a empresa ENGENDRAR mostrou que a modificação das hélices tipo pás retas por 
impelidores de alta eficiência, permitiria a alteração do grau de agitação alcançando o nível 617, da mesma escala 
anteriormente citada. Com isto, poder-se-ia utilizar uma velocidade de rotação mais baixa, reduzindo-se, a 
potência necessária para o acionamento de I OOHP para 50HP. Além disto, as rotações mais baixas permitiria 
obter menores taxas de desgastes dos impelidores e de menor incidência de cavitação dos mesmos. 

Palavras-chave: Agitação, otimização operacional, redução de custos. 

Área Temática: Tratamento de minérios 
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INTRODUÇÃO 

O complexo de mineração da Fosfertil - CMT - está localizado no município de Tapira, estado de 

Minas Gerais, a 35 km da cidade de Araxá, ocupando uma área de 78.000.000 m>, contemplando atividades de 

lavra a céu aberto, beneficiamento de minério (via flotação ), operação de mineroduto e instalações de suporte. 

O Complexo de Mineração de Tapira- CMT constitui hoje a maior mineração de fosfato da América 

Latina e ocupa o 5° lugar no ranking de movimentação de minério no Brasil (a frota própria movimenta em tomo 

de 28 milhões de toneladas/ano de minério e estéril). 

O minério lavrado é submetido a um conjunto de operações unitárias constando de: fragmentação, 

classificação e concentração. Como produto final são obtidos dois concentrados fosfáticos: o concentrado 

convencional, que é bombeado, via um mineroduto de I20 km de extensão para o Complexo Industrial de 

Uberaba, onde é utilizado para a produção de ácidos e fertilizantes e o concentrado ultrafino, que é transportado 

por caminhões até o Complexo Industrial de Uberaba, sendo matéria-prima básica na produção de fertilizantes 

de baixa concentração. A produção total atinge atualmente um valor aproximado de I .560.000 t/ano. 

O processo de concentração do minério fosfático da Fosfertil engloba na etapa de cominuição, as 

operações de britagem e moagem. O produto britado é classificado em peneiras vibratórias, onde são obtidos 

dois tipos de minérios, denominados respectivamente, de minério granulado, com granulometria calculada entre 

7, I e 28 mm, que através de transportadores de correia alimenta o circuito de moagem granulado; e minério 

friável, que corresponde ao undersize das peneiras de 7, 1 mm e, via bombeamento, alimenta o circuito de 

moagem friável (Barros et alli, I988). 

O minério granulado alimenta dois moinhos de barras que trabalham em paralelo. Os produtos desses 

moinhos alimentam uma bateria de separação magnética de baixo campo, onde a fração magnética é descartada e 

a não magnética alimenta uma classificação em ciclones, cujo underflow fecha o circuito do moinho de bolas. 

O minério friável alimenta, em paralelo, quatro linhas de moagem de bolas. Antes de alimentar os 

moinhos, a polpa é pré-classificada em ciclones. O underjlow dos ciclones alimenta os moinhos de bolas, 

.enquanto o overflow é enviado para a 2" deslamagem do circuito. O underflow da 2" deslamagem, juntamente 

com a descarga do moinho, é direcionado para a separação magnética de baixo campo, onde o produto 

magnético é descartado. O não magnético alimenta uma classificação com ciclones, cujo underflow fecha 

circuito alimentando o moinho. O overflow da classificação mais o produto final da moagem, seguem para a 

deslamagem. 

Nos dois circuitos - friável e granulado - depois da moagem a polpa segue por várias etapas de 

deslamagem, que tem como objetivo principal eliminar as partículas mais finas. 

Como o processo de concentração da apatita é feito através de flotação em espuma, várias operações 

auxiliares são necessárias de modo a se obter diferenças nas características de superficie entre as diversas 

espécies presentes, podendo-se citar: a atrição e o condicionamento. 

A figura I apresenta o fluxograma geral do beneficiamento do minério do CMT. 

262 

~ 
I 
l 



INTRODUÇÃO 

O complexo de mineração da Fosfertil - CMT - está localizado no município de Tapira, estado de 

Minas Gerais, a 35 km da cidade de Araxá, ocupando uma área de 78.000.000 m2 , contemplando atividades de 

lavra a céu aberto, beneficiamento de minério (via flotação ), operação de mineroduto e instalações de suporte. 

O Complexo de Mineração de Tapira - CMT constitui hoje a maior mineração de fosfato da América 

Latina e ocupa o 5° lugar no ranking de movimentação de minério no Brasil (a frota própria movimenta em tomo 

de 28 milhões de toneladas/ano de minério e estéril). 

O minério lavrado é submetido a um conjunto de operações unitárias constando de: fragmentação, 

classificação e concentração. Como produto final são obtidos dois concentrados fosfáticos: o concentrado 

convencional, que é bombeado, via um mineroduto de 120 km de extensão para o Complexo Industrial de 

Uberaba, onde é utilizado para a produção de ácidos e fertilizantes e o concentrado ultrafino, que é transportado 

por caminhões até o Complexo Industrial de Uberaba, sendo matéria-prima básica na produção de fertilizantes 

de baixa concentração. A produção total atinge atualmente um valor aproximado de 1.560.000 t/ano. 

O processo de concentração do minério fosfático da Fosfertil engloba na etapa de cominuição, as 

operações de britagem e moagem. O produto britado é classificado em peneiras vibratórias, onde são obtidos 

dois tipos de minérios, denominados respectivamente, de minério granulado, com granulometria calculada entre 

7,1 e 28 mm, que através de transportadores de correia alimenta o circuito de moagem granulado; e minério 

friável, que corresponde ao undersize das peneiras de 7,1 mm e, via bombeamento, alimenta o circuito de 

moagem friável (Barros et alli, 1988). 

O minério granulado alimenta dois moinhos de barras que trabalham em paralelo. Os produtos desses 

moinhos alimentam uma bateria de separação magnética de baixo campo, onde a fração magnética é descartada e 

a não magnética alimenta uma classificação em ciclones, cujo underflow fecha o circuito do moinho de bolas. 

O minério friável alimenta, em paralelo, quatro linhas de moagem de bolas. Antes de alimentar os 

moinhos, a polpa é pré-classificada em ciclones. O underflow dos ciclones alimenta os moinhos de bolas, 

enquanto o overflow é enviado para a 2• deslamagem do circuito. O underflow da 2• deslamagem, juntamente 

càm a descarga do moinho, é direcionado para a separação magnética de baixo campo, onde o produto 

magnético é descartado. O não magnético alimenta uma classificação com ciclones, cujo underflow fecha 

circuito alimentando o moinho. O overflow da classificação mais o produto final da moagem, seguem para a 

deslamagem. 

Nos dois circuitos - friável e granulado - depois da moagem a polpa segue por várias etapas de 

deslamagem, que tem como objetivo principal eliminar as partículas mais finas. 

Como o processo de concentração da apatita é feito através de flotação em espuma, várias operações 

auxiliares são necessárias de modo a se obter diferenças nas características de superfície entre as diversas 

espécies presentes, podendo-se citar: a atrição e o condicionamento. 

A figura I apresenta o fluxograma geral do beneficiamento do minério do CMT. 
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Quando as superfícies minerais aparecem recobertas por camadas de limonita ou de argilo-minerais é 

preciso removê-los, de forma a se ter à superficie do mineral que se quer flotar em evidência. A remoção desta 

camada é feita por atrição, também conhecida por escrubagem e é feita em equipamentos denominados de 

células de atrição. 

As células de atrição consistem de agitadores com duas ou três hélices por eixo, em sentido alternado. 

Devido a essa inversão de sentidos, a polpa movida por uma das hélices tem sentido oposto ao do fluxo movido 

pela outra hélice, de modo que os dois fluxos se choquem, acarretando a atrição necessária de superfície de grão 

contra superfície de grão (Luz, A. B. et alli, 2002) . 

A maioria das jazidas de fosfato do Brasil apresenta um teor de fósforo, no minério, superior a I 0% de 

P20 5. Em Tapira, o teor médio de fosfato é de 7,5% e a composição mineralógica de sua assembléia é 

considerada como sendo das mais complexas no contexto nacional. 

Se por um lado à jazida de Tapira hoje se apresenta como a maior reserva nacional de fosfato; por outro, 

sua tipologia associada a diferentes respostas das apatitas I minerais de gangas ao processo implantado 

industrialmente demanda um contínuo desenvolvimento tecnológico, visando ao aprimoramento do processo. 

Por isso durante o programa de otimização operacional do Complexo de Mineração de Tapira, identificou-se um 

grande potencial de ganhos operacionais e de processo, com a plena utilização das capacidades dos 

equipamentos industriais e suas adequações, às reais necessidades de produção. Dentre os itens estudados, as 

etapas de condicionamento de polpa e da atrição físico-química da fração grossa do produto deslamado do 

circuito friável mostrou-se com boas perspectivas de ganhos, sendo priorizados. 
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DESENVOLVIMENTO 

O problema da suspensão de sólidos é consideravelmente mais complexo que aqueles que envolvem tão 

somente movimentos fluídos de uma única fase, uma vez que a segunda fase (os sólidos) está se movimentando 

no tanque. 

Quando os sólidos são de baixa granulometria e sua densidade é aproximadamente igual a do líquido, as 

partículas se movem como parte do líquido de fase única. 

Entretanto, quando os sólidos tendem a de sedimentar rapidamente, suficiente agitação deverá ser 

induzida para manter estas partículas em suspensão. 

Os requisitos de agitação na suspensão de sólidos variam conforme a aplicação, desde a simples 

movimentação dos sólidos no fundo do tanque para impedir o seu acúmulo, até a quase uniformidade em todo o 

tanque (Dickey, David S. et alli, 1976). 

Estes requisitos são definidos como "size and difficulty", que no nosso caso de suspensão de sólidos, 

vem a ser o que se chama de "volume equivalente" e a "velocidade de sedimentação". Volume equivalente está 

relacionado com a concentração de sólidos presente no meio líqüido, e a velocidade de sedimentação, com a 

energia necessária para manter as partículas em suspensão. A análise destes dois requisitos nos dá a chamada 

"resposta dinâmica requerida" de um agitador (Gates, L. E. et alli, 1976). 

De acordo com Vincent Uhl e Joseph Gray, "a uniformidade completa de concentração de sólidos em 

um tanque agitado mecanicamente não pode ser alcançada na prática.". A uniformidade completa de 

concentração de sólidos em um tanque agitado, pode ser definida se todas as amostras retiradas deste sistema, 

tiverem I 00% da suspensão de sólidos. Se todas as amostras possuírem a mesma distribuição granulométrica e 

concentração de sólido igual em todo tanque, então teremos uniformidade completa. 

Na prática, tal condição de uniformidade nunca é alcançada e num sistema agitado mecanicamente, 

mesmo em escala de agitação máxima, ele nunca alcançará a completa uniformidade. Por razões práticas admite

se que se alcança uma "quase completa uniformidade" (98% do tanque), que é definida como a condição de 

agitação existente, onde um aumento de rotação do impelidor, não mais produzirá mudanças significativas na 

uniformidade da concentração de sólidos nas regiões próximas da superfície de suspensão (no caso, o overflow). 

Um grande número de investigadores tem pesquisado e proposto formulações para se calcular as 

rotações ideais para produzir determinado tipo de nível de agitação. Mesmo usando a mesma concentração de 

sólidos, a mesma distribuição granulométrica e propriedades físicas e a mesma geometria do tanque, os 

resultados são diferentes na obtenção da rotação ideal, quando se adota fórmulas propostas por pesquisadores 

diferentes, conforme assinala Uhl e Gray. 

Tem-se adotado sistematicamente os trabalhos desenvolvidos por Gates, Morton e Fondy, onde se 

propõe uma escala de agitação e critérios analíticos e empíricos para o cálculo de um sistema de agitação 

mecânica. Gates descreve os vários tipos de comportamento em suspensões de sólidos e identifica cada tipo, 

através de uma escala que recebe uma numeração de I a I O. Esta escala é chamada de "resposta dinâmica 

requerida". 

No nosso caso, tal escala corresponde ao número sete, onde: 

• Tal nível de agitação produz no sistema, uma uniformidade na concentração de sólidos desde o 

fundo do tanque até uma altura de 98% do mesmo; 

264 

' 

' 



• 

• 

• 

• 

• 

• Produz um nível de agitação apropriado para descarga da polpa por overflow, no topo do 

tanque. 

Numa máquina de atrição procura-se produzir através de agitadores mecânicos, regiões hidrodinâmicas 

de alta turbulência, onde se dará a atrição, desagregação, desintegração e mesmo polimento da superficie de 

partículas minerais. 

Utiliza-se para produção destas regiões turbulentas, a montagem nas células de atrição, de impelidores 

invertidos e com diferentes capacidades de bombeamento. Estes impelidores produzem correntes de fluxos 

opostas de alta intensidade, formando regiões onde as partículas de minério são jogadas umas contra as outras 

num processo contínuo, que permite a sua atrição, desagregação, desintegração ou polimento. 

"Jum sistema mecanicamente agitado, o tipo de escoamento que nele ocorre depende de uma série de 

fator- -~rentes a este mesmo sistema. Entretanto, podemos estabelecer que o tipo de escoamento que ocorrerá, 

além das características do fluido, é função do tipo de impelidor utilizado. 

Do ponto de vista hidrodiníi mico, um impelidor em movimento de rotação dentro de um meio líquido, 

pode ser considerada ' nm0 sendo 

igual a velocidade linear da pá. 

1 pá fixa dentro de um escoamento, onde a velocidade deste escoamento é 

Esta pá se comportará como um obstáculo no escoamento, e a turbulência provocada dependerá entre 

outras coisas da geometria da mesma, do número de Reynolds do escoamento etc. 

Os impelidores possuem na sua concepção, passos de hélice diferenciados, que permitem, ao mesmo 

tempo a atrição do minério e o bombeame11. _, de toda a massa de polpa através das células. Estes equipamentos, 

pela sua própria natureza, trabalham em regime fracamente turbulento, com número de Reynolds altos, situados 

em faixas invariantes. 

Na usina de beneficiamento de minérios do CMT existiam dois tipos de máquinas de atrição, uma mais 

antiga, que englobava a maioria dos equipamentos e outras mais recentes. 

As máquinas mais antigas possuíam impelidores de pás retas inclinadas a 45°, ou seja, ângulo constante 

e passo infinitamente variável. Em observações 'in loco', verificou-se que em todas as máquinas de atrição 

antigas havia um processo extremamente acentm -'"'de abrasão/cavitação. Em alguns casos constatou-se mesmo 

ausência de pás, tal o desgaste e perda de m<··. ·;ido. 

As máquinas de atrição com c ·P -~' ts nova (pás perfiladas) encontravam-se intactas, 

evidenciando o correto perfil utilizado. Em nenhum? 'J< Jas máquinas observou-se o processo de cavitação e o 

desgaste por erosão quase não foi observado. 

Apesar das máquinas mais novas operarem com material de granulometria mais fina, era visível que o 

perfil das pás favorecia o destacamento retardatário da camada limite, produzindo uma menor turbulência e 

diminuindo a possibilidade de cavitação. 

Foram feitos levantamentos dos dados de operação e processo das máquinas de atrição do CMT, que 

podem ser observados na tabela I . 
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Tabela 1 - Dados das máquinas de atrição do CMT 

Máquina 
Potência Corrente Corrente 

%sólidos 
Densidade Potência Velocidade 

instalada (HP) Nominai(A) Operação (A) da polpa absoluta (BHP) 
Npo N(RPM) 

periférica (FPM) 

1 100 126 55 65 1,7 44 0,81 72 1090 
2 100 126 63 65 1,7 50 0,93 72 1090 
3 100 126 62 65 1,7 49 0,91 72 1090 
4 100 126 62 65 1,7 49 0,91 72 1090 
5 100 126 61 65 1,7 48 0,89 72 1090 
6 100 126 53 65 1,7 42 0,78 72 1090 
7 100 126 71 65 1,7 56 1 ,04 72 1090 
8 100 126 74 65 1,7 58 1 ,07 72 1090 
9 100 126 72 65 1,7 57 1,05 72 1090 
10 100 126 77 65 1,7 61 1 ,12 72 1090 
11 100 126 73 65 1,7 58 1 ,07 72 1090 
12 100 126 67 65 1,7 53 0,97 72 1090 
13 100 126 54 65 1,7 42 0,77 72 1090 
14 100 126 54 65 1,7 43 0,79 72 1090 
15 100 126 54 65 1,7 43 0,79 72 1090 
16 100 126 52 65 1,7 41 0,75 72 1090 
17 50 70,7 54 65 1,7 38,2 0,38 99 1400 
18 50 70,7 52 65 1,7 36,5 0,36 99 1400 
19 50 70,7 62 65 1,7 43,8 0,44 99 1400 
20 50 70,7 52 65 1,7 36,7 0,37 99 1400 

As máquinas de concepção mais nova, são as numeradas de 17 a 20, enquanto as de 1 a 16 são as mais 

antigas. Através da tabela pode-se observar que o número de potência das máquinas mais novas é bem menor 

que o das mais antigas, justificando o uso de motores de menor potência, conforme pode ser observado no 

gráfico 1. 
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Gráfico 1- Dados das máquinas de atrição do CMT 

Identificou-se, também, que o grau de agitação da polpa, nas máquinas de atrição apresentava um baixo 

nível de rendimento de processo (grau 2 em uma escala empírica de agitação) nas máquinas mais antigas. 

Mesmo assim, trabalhava-se com uma alta velocidade de rotação dos impelidores, que provocava, com isso, 

maiores consumos energéticos, associados a uma alta taxa de desgastes dos impelidores e de elevado índice de 
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cavitação dos mesmos, agravanc. } l ~to de manutenção. Para <'Jca operação, utilizavam-se motores de I OOHP 

de potência, além de se prc . a substituição das hélices de agitação a cada 3 meses de operação da planta de 

concentração, mesmo para os baixos níveis de agitação do sistema. 

O estudo técnico realizado em conjunto com a empresa ENGENDRAR - Engenheiros Associados 

mostrou que a modificação das hélices tipo pás retas por impelidores de alta eficiência, permitiria a alteração do 

grau de agitação alcançando o nível 6/7, da mesma escala anteriormente citada. Com isto, poder-se-ia utilizar 

uma velocidade de rotação mais baixa, reduzindo-se, a potência necessária para o acionamento de I OOHP para 

50HP. Além disto, as rotações mais baixas permitiria obter menores taxas de desgastes dos impelidores e menor 

incidência de cavitação nos mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como opção poder-se-ia substituir os motores para potências de 50HP e impelidores de pás retas por 

impelidores perfilado, de alto rendimento e alta capacidade de bombeamento. Assim, ter-se-ia todas as pás das 

máquinas de atrição padronizadas, bem como redução das potências instaladas. 

Nesta condição, a rotação deveria permanecer em 72rpm e como conseqüência ter-se-ia velocidade 

periférica baixa, não sendo isso adequado as características requeridas no processo de escrubagem, caso os 

impelidores sejam de alta eficiência. Como nos impelidores de pás reta, essa rotação operava bem, produzindo 

turbulência suficiente para o processo optou-se por testá-la. 

Para verificar, em escala industrial, as observações do estudo realizado, instalou-se em uma das 

máquinas de atrição em operação, um motor de 60HP, com rotação inferior aquela praticada na época, ou seja, 

I OOrpm na hélice. 

Inicialmente, trabalhou-se com 96rpm, comprovando o grau de agitação com o novo impelidor e, 

posterionnente, reduzindo para 72rpm, que era o valor estudado e ora em prática nos outros agitadores, obtendo

se os mesmos resultados práticos. Para esta situação, verificou-se a obtenção do grau de agitação especificado e 

menor consumo energético requerendo, para isto, o uso de motor de 50HP. 

O impelidor adotado em todas as máquinas de atrição, objetivando a padronização integral das pás das 

mesmas foi : 

• Jmpelidor de maior bombeamento - de alta eficiência, de pás perfiladas em perfil helicoidal, 

com PlD = 1,5 (passo/diâmetro), dotado de cinco pás, aparafusadas no cubo; 

• Impelidor de menor bombeamento - de alta eficiência, de pás perfiladas em perfil helicoidal, 

com PlD = 1,0 (passo/diâmetro) , dotado de cinco pás, aparafusadas no cubo; 

• As pás do impelidor de perfil arredondado no seu bordo de ataque, visando eliminar os 

problemas de cavitação; 

• Pás revestidas em borracha natural com 6mm de espessura e dureza de 50 ± 5 Shore A; 

• Cubos fabricados de chapa de aço carbono. 
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A figura 2 mostra o esquema de fluxo requerido em uma máquina de atrição para produção de 

'lavagem' do minério e transporte da polpa. 
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Figura 2- Esquema de fluxo requerido em uma máquina de atrição 

Após a substituição de todos os impelidores e motores, conforme estudo técnico, os seguintes resultados 

foram obtidos: 

• Redução de 28 Kwh por célula em cada hora operada, significando uma redução anual de 

consumo de energia de 1.344.000 Kwh; 

• Aumento da vida útil dos impelidores, passando de 3 a 4 meses para 7 a 8 meses de operação. 

Este aumento de vida útil reduziu a necessidade da utilização de mão-de-obra mecânica para a 

troca dos mesmos, significando uma economia anual de US$12.000. 

Considerando-se os gastos para a implantação das modificações e os beneficios citados acima, 

estabeleceu-se um fluxo de caixa, considerando um período de 5 anos, obtendo-se uma TIR de 49,1 %, 

significando um bom resultado econômico, sem se levar em consideração os ganhos de processo, pela elevação 

do nível de agitação, que possibilitou a redução do consumo de insumos e melhoria na recuperação de processo. 
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