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RESUMO 
A partir de amostras colctadas no tanque de rejeito (TP-1) da Mineração Rio do Norte- MRN foi realizado um estudo para verificar a 

viabilidade de beneficiamento do material para incorporação ao produto de bauxita. A área do tanque foi dividida cm duas malhas, 

uma de SOm c outra de 160m. As amostras da malha menor foram colctadas para cubagem c análises de fisicas e químicas. Para 

a malha maior foram coletadas 21 amostras, com as quais toram realizados testes individuais de classificação cm ciclones, a partir 
dos quais foram obtidas amostras de alimentação, undC'rflow e overflrm: postcriom1cnte analisadas quanto à porcentagem de sólidos, 

à distribuição granulométrica c aos teores de alumina aproveitável, sílica rcativa e óxido de terro. Os resultados de cada teste foram 

submetidos à rotinas de balanço de massa c modelagem matemática, utili zando-se o modelo de Nagcwararao contido no progra

ma JKSimMet. Os modelos ajustados foram também empregados para análise de variabilidade do desempenho, lendo por base amos

tras da malha SO m. Como resultado foi possível prever o desempenho do processo de classificação de cada bloco do TP-1 , obtendo
se va lores da granulomctria do produto c teores dos compostos de interesse. 

PALAVRAS-CHAVE: classificação, modelagem, hauxita, recuperação de rejcitos. 

ABSTRACT 
This papcr dcscrihcs thc work carTicd out to cvaluatc thc tcchnicallcasihility to process tailings containcd in a dcposit (TP-1) at the Mi

neração Rio do Norte - MRN. Prcvious charactcrization studics havc indicatcd that the coarse fraction of such material would show 

adcquatc grades ti.Jr its incorporation at currcnt MRN products. Thc dcpos it was survcyed according to two grids. The first (80 m) 

was uscd f()r obtaining samplcs to asscss hoth physical and chcmical charactcristics, while in thc second survey (160m) a total of 21 

samplcs werc !ater uscd in a pilot tcsting campaign. An spccial cyclonc rig was asscmblcd for conducting the 22 cyclone tests, from 

which rcsultcd individual samplcs of ICcd, undcrflow and overflow. Ali samples were scnt to MRN laboratory whcrc size distribu

tions, pcrcent solids, as wcll as uvailahlc alumina and reactive sílica grades wcre dctcrrnincd. Experimental data trom cach individual 

tcst was mass halanced and uscd to calibratc thc Nagcswamrao cyclone mathcmatical model included in JKSimMet simulator. Thc ca

libratcd modcl was uscd to dcsign thc industrial classitication circuit , as well as to simulate thc resulting mass recovery, product s ize 

distrihution and grades. Thc industrial circuit pcrti.mnancc was also assessed in tcrrns of material variability, on the basis of expe
rimental data ohtaincd ti·om thc first survcying campaign. 

KEY WORDS: classitication, modclling, bauxitc, tailings rccovcry. 
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L INTRODUÇÃO 

Entre os tanques de rcjeitos da Mineração Rio do Norte. o TPI localiza-se próximo da usina industrial e é atu
almentc utilizado para reservar a água de chuva e a água recuperada dos reservatórios de rejeito espessado. A pos
sibilidade de recuperar produtos contidos no tanque. de forma a adequá-lo para seu uso como reservatório de água. 
incentivou o desenvolvimento do presente estudo. Esta alternativa além de ser economicamente atrativa. é uma so
lução ambientalmente sustentável , ·pois diminui a necessidade de novos tanques. bem como as úrcas degradadas 
que seriam necessárias para construção destes. 

O método proposto para o trabalho consistiu cm três etapas. quais sejam: (a) estimar a quantidade c as carac
terísticas do material contido no TP-1, (b) realização de testes de classificação cm ciclone de material contido no 
mesmo TP-1 e (c) simular o desempenho do processamento desse material na futura usina industrial de processa
mento do rejeito da MRN (DELBONI JR. e FOGGIATTO, 2007). 

Para a primeira etapa foi planejada uma ampla campanha de sondagens no depósito TP-1, com objctivo de se 
obter amostras com características próprias, tanto na quantidade de material retirado como nos tratamentos poste
riores. Para tanto foram planejadas duas campanhas distintas de sondagens no TP-1. tendo por base uma área su
perficial aproximada de 500.000 m2• A primeira campanha foi plancjada para obtenção de amostras com menor 
volume relativo, destinadas à análises físicas c químicas. Em função da malha sclecionada (XO x XO m) c da geo
metria do depósito, estimou-se um total de 76 furos, cujo conteúdo seria de 5 kg de sólidos. Ao final da campanha, 
76 amostras foram submetidas a caracterizações físicas (granulomctria c porcentagem de sólidos) c químicas (tc
ores de compostos selecionados). Os resultados foram empregados nas simulações com os modelos calibrados. de 
forma a se obter desempenhos localizados c globais. 

Na segunda campanha foram obtidas amostras para os testes de classificação cm ciclone. De acordo com o es
quema proposto, a malha de 160 x 160 m incluiu quatro blocos da primeira campanha. Em função da geometria 
do depósito, 21 furos cobririam a área superficial do depósito, com furos de maior diámetro, de forma a obter-se 
30 kg de sólidos em cada furo . As amostras foram encaminhadas aos testes de classificação cm ciclone, de forma a 
gerarem resultados individuais de desempenho do assim denominado primeiro estágio. O processamento de amos
tras reunidas do fluxo de grossos (unde1fiow) de cada um dos testes do primeiro estágio permitiu a execução de um 
teste, que representou o segundo estágio de classificação. 

O processamento de tais dados resultou em modelos calibrados que assim serviriam de base para as simula
ções de desempenho de cada uma das amostras obtidas na primeira campanha de sondagens. O conceito foi mode
lar o material contido no TP-1 cm blocos tecnológicos. À cada bloco foram atribuídos não apenas volumes c teo
res, mas sobretudo o desempenho no processo estabelecido para processamento industrial. O resultado do trabalho 
foi associar a cada bloco a quantidade e qualidade do material cfctivamcnte produzido a partir do respectivo pro
cessamento na unidade industrial projetada. A integração dos dados relativos a cada bloco permitiu calcular valo
res globais associados ao processamento do material contido no TP-1 , que assim serviu a base para dimensiona
mento da usina de classificação. 

2. SONDAGENS E CUBAGEM 

A Figura I apresenta um diagrama esquemático onde constam os limites superficiais do TP-1. áreas de desta
que, bem como linhas que representam a malha de sondagem efctivamcntc empregada na primeira c na segunda 
campanha de sondagens, com malha de 80 x 80 m e 160 x 160m, respectivamente. A mesma Figura I mostra o sis
tema de coordenadas estabelecido para identificação dos furos. 

Em ambas as campanhas de amostragem foi empregada uma embarcação (balsa) para abrigar a equipe e os 
materiais necessários à execução das sondagens. A colcta de amostras foi cfctuada por meio de sonda pcrcussi
va dotada de um duto na sua parte inferior, que assim penetrava no material situado na sua trajctória, armazenan
do-o. Após concluída a fase de preenchimento do duto, este era içado até o piso da balsa c seu conteúdo removido 
para sacos plásticos, identificados pela coordenada do furo, bem como profundidade inicial c final corresponden
te ao conteúdo. 
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_,. 
(a) Malha 80 x 80 m (b) Malha 160 x 160m 

Figura I. Diagramas esquemáticos do TPI 

As amostras obtidas foram encaminhadas aos laboratórios da MRN, onde foram submetidas a peneiramentos 
nas malhas com abertura de 53, 37, 28 e 20 J.tm. Após secagem e pesagem as (rações retidas nestas malhas foram 
reunidas e juntamente com a fração passante na Llllima malha foram encaminhadas análises qufmicas, para deter
minação de teores de alumina aproveitável (AÂ), sílica reativa (SR) e óxido de ferro (OF). 

Para a cubagem do depósito foram levantadas informações relativas a profundidade da lâmina d'água c pro
fundidade do material depositado, relativo a cada bloco da malha de sondagem de 80 m. Os cálculos destas pro
fundjdades tiveram por base os dados de levantamentos batimétricos e a medição do nível de água cm relação ao 
fundo do TP I. As informações relativas à profundidade do depósito c inclinação do talude foram, respectivamen
te, de I O me 30°, também foram consideradas. Assim, com base nestas informações foram calculadas por diferen
ça, as cotas de topo da camada de polpa. 

Para o cálculo do volume de polpa contido no TP-1 tbi empregado o programa computacional MatLab, que 
permitiu neste caso integrar os dados, calcular volumes e desenhar as superfícies geradas. Aqui o programa foi 
utilizado para interpolar os valores de cotas de topo da camada de polpa entre os dados gerados por batimetria, 
em distâncias sucessivamente menores até a malha de I x I m. A sequência das etapas de estimativas realizadas 
foi: preparar planilhas dentro do formato do MatLab e estimar, através de cálculos iterativos, os pontos necessá
rio para desenhar a superficie, tanto do fundo do TP-1 como da superficic do rejeito ali depositado; lançar no Ma
tLab cada superficie separadamente, utilizando uma suavização dos pontos empregando-se uma malha lO x lO m 
(Figura 2); desenhar as duas superficies cm conjunto e calcular o volume total de rejeito contido no TP- I, utilizan
do uma malha de I x I m. 

-

(a) Fundo (b) Topo 

Figura 2. Superficies do depósito. 

Outro critério adotado para os cálculos foi o de atribuir o valor de porcentagem de sólidos obtido para cada 
bloco corresponde á média obtida para o respectivo testemunho. A partir das totalizações de volumes de polpa e só
lidos, a massa total de sólidos contida no TP-1 foi calculada em 1.970.000 t (arredondada). Parâmetros médjos re
lativos à cada uma das distribuições de partições em massa e teores, ponderados em função da massa de cada blo
co. estão apresentados na Tabela I. 
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Tabela I. Paràmetros cstatístiws relativos ús amostras colctadas no TP I 

Massa Teores ('Y.,)- Total Tcon.•s ('X.)- > 20 jim Teores(%)-< 20 jim 

Total (t) / > 20 11m(%) / < 20 11"' (%) / > 20 11m (I) / < 211 ~1m (I) M/ SR I Fe,o, "" I SR I Fe,O, MI SR I Fr,o, 

1973715 1 24,4 I 75,6 I 4HII89 I 1491427 16,9 1 IH,9 I 19,9 46.7 1 3,6 I 15,0 9,2 1 22,5 1 20,8 

No que se refere à fração de interesse, qual seja, aquela retida na malha 20 um, os teores de AÀ c SR atingi
ram valores de 46,7% e 3,6%, respectivamente. 

3. TESTES DE CLASSIFICAÇÃO EM CICLONE 

Para a execução dos testes programados foi montada uma instalação piloto, que incluiu um conjunto forma
do por um tanque/caixa de bomba e uma bomba de polpa, ciclone com diâmetros c configurações fixas de orif1-
cios, bem como material para colcta e condicionamento de amostras. Os trabalhos foram conduzidos em duas tà
ses distintas, quais sejam, uma fase inicial que incluiu 21 testes com amostras individuais c uma segunda fase, na 
qual foi conduzido um único teste com material reunido a partir de amostras do underflow obtidas cm cada um dos 
testes anteriores. 

O ciclone empregado em todas os testes foi o ciclone modelo D4 GMax 3052, marca Krcbs, cujas caracterís
ticas principais são: 

• Diâmetro do ciclone: I 02 mm, 
• Diâmetro do orifício de entrada: 38 mm, 
• Diâmetro do vortcx: 38 mm, 
• Diâmetro do apex: 12,7 mm, c 
• Pressão de operação: 3,9 kgf/cmê. 

Os principais índices de desempenho avali ados foram as partições globais de sólidos c da fraçào passante em 
20 Jlm, bem como teores c partições de AA c SR no underflow de cada teste. A Figura 3 apresenta dois gráficos que 
mostram para cada um dos testes da primeira fase: (a) os valores de partição total de sólidos c partição na malha 
20 Jlm (fração objetivo) e (b) os teores c partições de AA c SR. 
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Figura 3. Índices de desempenho dos testes da primeira etapa 

A Figura 3 mostra que as tendências de aumento c queda da partição de sólidos são acompanhadas pela par
tição da fração passante em 20 Jlm. A porcentagem de sólidos no underf/oH' variou de 9,3 a 25,0'Yo, portanto uma 
faixa considerada ampla c a partição de sólidos esteve na faixa compreendida entre 17 c 4X'%, enquanto que a par
tição na fração 20 Jlm variou de 84 a 98% para o underflow Em apenas um dos 21 testes realizados a partição da 
fração passante em 20 Jllll foi igual ou inferior a ~N'%. Verificou-se que va lores relativamente altos de teor de AA 
são acompanhados por teores mais baixos de SR. Outro aspecto interessante da distribuição é que os pontos de 
maior teor de AA c de menor teor de SR correspondem aos blocos na área da praia do reservatório. ou seja, a re
gião com maior quantidade de material grosso. 

O sumário dos resultados experimentais obtidos a partir dos balanços de massas referente ao teste da segun
da etapa está apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Principais índices de desempenho obtidos na segunda etapa 

%. Sólidos l'artiçàn ('Y.,) Ai\ nn lJ /F ('Y,,) SR no U/F(%) 

li/F SfilidosTntatl > 20pm T<.~>r I Parlil' ilo Tmr I Partição 

58.5 50,7 I 97,4 47,0 I 77~' 3,44 I 15,1 

4. MODELAGEM 

Existe na literatura específica uma série de modelos de operação de ciclones, porém os modelos consagrados 
são os de PI iii ( 1976) c Nagcswararao ( 1995), este último originado di reta mente do modelo criado por Lynch e 
Rao ( 1975) c descrito a seguir. 

4.1. Modelo de Nageswararao 

O modelo de Nageswararao ( 19l)5) tem por base quatro equações relativas ao cálculo do diâmetro mediano da 
separação, partição de úgua, partição de polpa c vazão volumétrica de alimentação do ciclone. Os três primeiros 
parâmetros são necessários ao cálculo dos valores de partição real, que serão atribuídos a cada intervalo granulo
métrico. As últimas três variáveis definem as vazões da alimentação e dos produtos gerados. A equação relativa ao 
diâmetro mediano da separação é a seguinte: 

(I) 

As partições de úgua ( R1) c polpa ( RJ para o llllcicrflo\\ ' são calculadas pelas fónnulas abaixo: 

RI = Kw, ('.'..!.)-o,r, (l'i)-o.24 (!:!:)o.n (~)-I.I'J (!:.!!.)2.4 (Jc)0.27 (-P-. -.)-0.53 
De Vc De f\· fJp g De 

(2) 

(3) 

A f('mnula para dlculo da v<u.ào (pn:ss;lo) de alimcntaç<lo é a seguinte: 

(/) )0,4S (' )0.2 (I' )0.:. (D )0,68 Q = KQ ....!. un-o I ..:.<: (DY - ....!!. 
J)<. Oc Pp De 

(4) 

onde: 
0

1
• 0

0
, 0

1
, De são o diámetro equivalente do inlet, o diámctro do vortex, do apex c do ciclone (m), respectiva

mente, 
L, é o comprimento da scção cilíndrica do ciclone (m), 
8 é o ângulo da parte cónica do ciclone (o), 
P é a pressão de alimentação da polpa (kPa), 
p é a densidade de polpa na alimentação (t/m '), 

p 

g é a aceleração da gravidade (9,1< I m/s~ ). 

é uma constante a ser estimada a partir dos dados, 
À é um termo relativo à fração volumétrica de sólidos, que obedece à seguinte equação: 

lÜl,HLCv 

À.= ' 2 8,0 5( 1-cv) 

c, é a fração volumétrica de sólidos na alimentação. 
R

1 
e R,. são a partição de úgua c a partição volumétrica de polpa para o underflow (%), 

Q é a vazão volumétrica de polpa de alimentação (m'/h), 

" ,.,· K 11r K 1 1 c Kv são constantes a serem estimadas a partir dos dados . 

(5) 

(6) 

As constantes KDo' K<Y Kw
1 

c K v; pcnnitem a calibração das relações e dependem exclusivamente das carac
terísticas do minério que alimenta o ciclone, principalmente quanto à distribuição granulométrica c ao peso espe-
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cífico (NAGESWARARAO, 1995). Nota-se que pequenas quantidades de modificadores de viscosidade tais como 
argilas, têm efeito sobre as constantes acima. 

Este modelo tem por premissa fundamenta l a curva padrão de partição dcpçndcr das condições de operação do 
cidonc, e ser válida para equipamçntos que guardem aproximadamçntc as mesmas relações geométricas entre seus 
elementos (JKMRC, 2003). Dessa fonna, é necessária a reali zação de pelo menos um teste com o minério para se 
obter a curva padrão de partição do sistema, e esta servirá para simulações posteriores. A fórmula empregada para 
parametrizar a curva de partição foi proposta por Whitcn, onde a é o parâmetro de inclinação da curva de partição, 
d; é o diâmetro de partícula na fração i e d

5
(>< é o diâmetro de corte corrigido: 

ea-1 
p = -.,--

a~ 
e dsoc+ea-z 

4.2. Resultados dos ajustes 

(6) 

Os resultados de vazões de sólidos, água c polpa, a lém de distribuições granulométricas obtidos nos balanços 
de massas, referentes a cada um dos fluxos de alimentação, underflow c overflow. serviram de base para ca libração 
do modelo de Nageswararao. Assim, os conjuntos de dados referentes a cada um dos 2 1 testes foram empregados 
para gerar um conjunto de constantes de calibração, de forma que o modelo sc lccionado representasse os dados re
su ltantes dos balanços de massas para cada um dos estágios do circuito, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3. Sumário das wnstantcs de ajuste dos modelos de ciclone 

Parâmetro 
Etapa 

Priml'iro Segundo 

K 26 x 10 ' IX x lO ' 
"' 

K 402 460 ,, 

Partição de água para o 0/F 90.1 X'J,2 

IX 6, 1 6, 1 

Destaca-se o valor alto do parâmetro de inclinação da curva de partição (a) obtido cm ambos os modelos, o 
que denota a pequena dispersão do corte efetuado pelos respectivos ciclones. Outro aspecto a ser realçado é a se
melhança entre os valores da constante de corte (Kil

0
) de ambos os modelos ajustados. Os ciclones operam portan

to sob condições bastante semelhantes, tanto em termos de corte como pela relativa alta eficiência. O moddo inte
grado foi empregado para simulação do futuro circuito industrial de processamento do material contido no TP-1. 

5. SIMULAÇÕES 

Os critérios adotados para representar o desempenho do processamento do material contido no TP-1 tiveram 
por base o circuito industrial de classificação projetado para o aproveitamento de ultrafinos contidos nos rejcitos 
do circuito industrial da MRN (DELBONI JR. c FOGGIATTO. 2007). 

Com base no modelo ajustado foram realizadas simulações preliminares do futuro circuito industrial para 
compatibilizar vazões, número de ciclones c número de baterias. O Caso Base foi simulado para uma linha hipo
tética do futuro circuito industrial, visando estabe lecer um cenário de referência , quais sejam: 

• Vazão nominal de sólidos de alimentação: 17,4 t/h; 
• Vazão nominal de polpa de alimentação: 23 1 mlfh; 
• Vazão de projeto de polpa alimentação: 267 mlfh; 
• Fator de Projeto: I , 16 

Foram empregados I O ciclones no primeiro estágio sob pressão de 3,9 kgf/cm~ . c no segundo estágio um ci
clone sob pressão de 2,8 kgf/cm Os resultados indicam recuperação mássica de 30,4%, no primeiro estágio, segui
do de 73 ,3% no segundo. A recuperação de sólidos simulada média do circuito industrial configurado com dois 
estágios foi calculada em 22,2%, que representa um total de aproximadamente 43X kt de produto com 47,0%, de 
AA, 3,44% de SR e 14,8% de óxido de ferro . O produto final apresentou para o Caso Base, X4,5% retido na malha 
20 ~-tm, para 59,8% de sól idos (underflow do segundo estágio). 
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5.1. Estudo de variabilidade 

Os estudos de variabilidade visaram estabe lecer as tà ixas de variações de desempenho do circuito industrial , 
que assim serviram de base para sc lecionar de operação. Neste estudo foi reali zada uma análise de desempenho do 
circuito em função da variação de sua alimentação, resultantes da variabilidade das características físicas do ma
terial depositado no TP-1. Cada simulação teve por base a di stribuição granulométrica obtida a partir dos testemu
nhos de cada bloco, bem como os teores dos compostos sclccionados. As distribuições toram analisadas com re la
ção a partição de sólidos no primeiro c no segundo estágio do c ircuito industria l projetado, conf01me a Tabela 4. 

Tabela 4. Sumúrio das simulações de variabilidade 

Partição ('Y.•) 
Simula,·ãn 

l•rimciro estágio Segundo estágio 

M;'rto; illl() 50.7 9 1.1 

Mínimo c LI 402 

( ·aso BasL' 30.4 73,1 

A Tabela 4 mostra que a recuperação cm massa do circuito é afctada de forma muito sign ificativa em função 
da granulometria de sua a limentação, tendo por re ferência o Caso Base. Para obtenção dos va lores acima adotou-se 
como estratégia manter a vazão de polpa c porcentagem de sólidos fixa na alimentação do circ uito e variar o núme
ro de ciclones no segundo estágio, de forma a se manter a pressão constante. No caso extremo (partição máx ima), 
o número de ciclones cm operação no segundo estágio foi elevado para 2. Embora a combinação entre o primeiro 
c o segundo estágio deva ser aj ustada para cada bloco, as s imulações mostraram que a relação 5: I entre os ciclones 
instalados nos dois estágios é suficiente para processa r qualquer bloco do TP-1 . Deve ser enfatizado que o número 
de ciclones cm operação no circ uito industri al dependerá da esca la de processamento adotada pela MRN . 

Deve aqui ser ressaltado que o cálculo do coeficiente de variação da fração retida cm 20 1..1m indicou 87% para 
os 76 blocos da malha da malha de XO m. Isto s ignifka que a maioria dos blocos não apresentará o desempenho 
previsto se processados indi vid ualmente. Além di sso, produtos com maiores teores de AA podem ser obtidos me
diante adoção de teor de corte como critério pam sclcção de blocos a serem retomados. 

6. CONCLUSÕES 

As campanhas de sondagens executadas no depósito TP-1 resu ltaram cm amostras consideradas representati
vas c com qualidade acima de padrões praticados, para a condução de traba lhos que visaram: (a) cubar o depósi
to, (b) caracterizar o material ali depositado c (c) conduzir testes para avaliar o desempenho do processo de trata
mento cm ciclones. 

Os resultados dos testes de classificação cm ciclone com material do TP-1 formaram em uma base de dados 
consistente para análise de desempenho c ealibração de modelos matemáticos que representassem a operação. O 
processamento do material do TP-1 na insta lação tal qual dimensionada para tratar os rejcitos da usina industrial 
da MRN foi si mulado sob capacidades hipotét icas, cm fun ção da relação entre o número de ciclones em operação 
no primeiro c segundo estágio. Ressalta-se que a capacidade da instalação dependerá do período estipulado para 
tratar o materi al do TP-1. Os dimensionamentos resultaram ass im em I O ciclones no primeiro estágio c 2 ciclones 
para o segundo estágio. 

A elevada variabilidade das características físicas dos blocos resultou cm grande vari ação no desempenho do 
circuito simulado, no que se refere a recuperação de sólidos. Um dos reflexos particularmente importantes desta 
variabilidade refere-se à partição de sólidos no primeiro estágio do circuito industrial simulado, que assim resulta 
em necessidade de se variar o número de ciclones cm operação no segundo estágio. 

Uma vez decidida pela M RN a escala de processamento do material do TP-1 e forma de retomada há necessi
dade de se conduzir um estudo detalhado para estabelecer a combinação dos blocos a serem retomados, uma vez 
que se a alimentação da planta for composta por blocos indi viduais haverá redução significativa de desempenho do 
processo. Outro aspecto que poderá ser revisto refere-se à porcentagem de só I idos na alimentação da planta que, 
em função do método c consistência da retomada, poderão resu ltar cm benefícios tais como diminuição de inves
timento e/ou aumento da capacidade de processamento . 
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