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RESUMO 
 
O artigo compara as operações de uma planta industrial de beneficiamento de 
minério de ferro com o desaguamento do concentrado e rejeito utilizando baias de 
decantação para o controle do teor de umidade no produto a ser transportado, via 
caminhões. A implantação do sistema de filtragem a vácuo, com filtros cerâmicos, 
permitiu a eliminação do processo com baias de decantação, tanto no rejeito quanto 
no concentrado, trazendo melhoramentos nas operações de manuseios e gerando 
resultados econômicos com expressiva recuperação de água no processo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro; filtragem a vácuo com placas de cerâmica; 
concentrado e rejeito. 
 
ABSTRACT 
 
The separation process of solid-liquids to tailings and concentrate was done via 
settling ponds. Replacing the settling ponds with ceramic vacuum filters brought 
great operational and economic benefits. It increased the recovery of clean water for 
the processing plant and controlled the level of moisture of the products. It improved 
the visual and environmental aspect of the company and reduced transportation 
costs with regards to internal logistics. 
 
KEYWORDS: separation solids water; vacuum ceramic filtration; concentrate and 
tailings; low moisture; water recovery. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Ferro + Mineração S/A é uma empresa mineradora de minério de ferro com 
capacidade instalada de produção de 2,5 Mt/ano de produtos compreendidos entre 
granulado, sinter feed e pellet feed. 
 
Está localizada às margens da BR 040 km 593, no município de Ouro Preto, Estado 
de Minas Gerais.  
 
A jazida é constituída basicamente pelos tipos de itabiritos friáveis especularíticos, 
semi compactos. 
 
A instalação de beneficiamento recebe o ROM (Run of mine) procedente das 
diversas frentes de lavra e realiza as blendagens necessárias para atender as 
especificações de qualidade química na entrada do processo.  
 
O ROM passa pelo processo de britagem convencional utilizando britadores de 
mandíbula e cônico fechando o circuito com a peneira primária com um deck de 31,0 
mm. 
 
A etapa de classificação nas peneiras secundárias,é feita com lavagem separando o 
produto granulado no primeiro deck com malha de 8,0 mm. O segundo deck da 
peneira possui malha de 2,4 mm onde classifica o sinterfeed grosso, e ambos com 
as seguintes faixas granulométricas: 
 

1) Granulado > 8,0 < 31,0 mm. 
2) Sinterfeed grosso > 2,4 < 8,0 mm. 

 
Os finos do minério abaixo de 2,4 mm alimentam a planta de concentração das 
espirais utilizando dois estágios, rougher e cleaner. Um corte granulométrico, com 
hidrociclone, é feito antes da alimentação das espirais para controlar a 
granulometria, com a retirada dos ultrafinos do circuito das espirais. Na prática, as 
espirais recebem o minério na faixa granulométrica > 0,075 < 2,4 mm. O 
desaguamento do concentrado é feito através de peneiras com malha de 0,315 mm. 
 
O concentrado fino produzido pelas espirais é então misturado com o sinterfeed 
grosso constituindo o sinterfeed standard da planta, para os clientes, com a seguinte 
faixa granulométrica: 
 

3) Sinterfeed standard > 0,150 < 8,0 mm. 
 

A qualidade química do sinterfeed standard atende as especificações dos clientes, 
mesmo com a mistura da fração grosseira, sem concentração.  
 
Ainda na planta das espirais, os ultrafinos do overflow da ciclonagem se misturam 
com os rejeitos das espiras do estágio Rougher e é destinado a um peneiramento 
com malha de 0,50 mm para eliminar partículas grosseiras. As partículas grosseiras 
causam entupimentos das matrizes da separação magnética de alto campo, na 
etapa seguinte do processo. 
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O oversize deste peneiramento é insignificante e é descartado como partes do 
rejeito da planta. 
 
O undersize deste peneiramento de ultrafinos representa a maior massa da planta, 
chegando até 80% de rendimento em relação ao ROM. Os ultrafinos são destinados 
ao processo de concentração magnética de alta intensidade (WHIMS) em dois 
estágios, Rougher e Scavenger, para a produção de concentrado rico. 
 
A separação magnética é controlada para trabalhar sempre com a máxima 
intensidade de campo magnético para garantir maiores recuperações dos ultrafinos 
abaixo de 0,045 mm que é predominante no minério tratado. 
 
Os estágios rougher e scavenger são constituídos por matrizes com gap de 2,50 mm 
e 1,60 mm respectivamente. A intensidade do campo de 13.800 Gauss no Rougher 
e 15.500 Gauss no Scavenger. 
 
As variáveis de controle de processo como: Intensidades do campo magnético, 
percentual de sólidos na polpa de alimentação e pressão na água de lavagem, são 
controladas para atender as especificações da qualidade química, buscando 
maiores recuperações do concentrado. 
 
O processo de desaguamento do concentrado e rejeito da separação magnética, foi 
realizado até recentemente com a utilização das baias de decantação, para controlar 
o teor de umidade que permitisse de forma razoável, o transporte via caminhão, seja 
para os pátios de embarque, ou para as pilhas no caso do rejeito.  
 
O processo de desaguamento através das baias foi uma alternativa mais econômica 
na época, quando se iniciou o processo de concentração dos ultrafinos da planta 
com a produção ainda relativamente pequena.  
 
Com a ampliação da capacidade produtiva da planta, e a necessidade de maiores 
áreas destinadas às baias, criou-se maiores complexidades nas operações e com 
reflexo negativo direto no aumento dos teores de umidade tanto no rejeito quanto no 
concentrado transportado. A situação ficava ainda mais grave durante os períodos 
chuvosos. 
 
A média dos teores de umidade na saída das baias, em épocas secas, foi de 16,0% 
no concentrado e 26,0% no rejeito. 
 
Diante deste cenário crítico com as operações das baias, a empresa decidiu estudar 
e investir no sistema de filtragem a vácuo para melhorar as operações de 
manuseios, reduzir umidade, aumentar a recuperação de água no processo, reduzir 
custos operacionais. 
 
As fotos seguintes ilustram como foram as operações durante a utilização das baias 
de decantação. 
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Figura 1. Retirada do concentrado da baia (antes). 

 

 
 Figura 2. Operação com a filtragem do concentrado (depois). 

 

 
 Figura 03. Operação com baia de rejeito (antes). 
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Figura 04. Operação com filtragem do rejeito (depois). 

 

 
Figura 5. Água filtrada do rejeito e concentrado. 

 
A tabela 01 mostra a qualidade química e recuperação dos produtos da planta de 
beneficiamento.  
 

Tabela 1. Qualidade química e rendimentos dos produtos da planta. 

Rendimento 

em massa [%]

Recuperação 

Ferro [%]
Fe SIO2 Al2O3 P Mn PPC

Alimentação 100,0 100,0 42,09 35,60 1,76 0,031 0,063 2,26

Granulado 5,0 6,7 56,31 13,47 2,10 0,050 0,103 3,38

Sinterfeed 15,0 22,0 61,84 5,67 1,32 0,045 0,012 4,18

Pellet feed 35,0 54,9 66,04 3,10 0,67 0,018 0,060 1,40

Rejeito 45,0 16,4 15,30 73,30 2,71 0,034 0,077 2,16

Produtos totais 55,0 83,6

Resultados da qualidade da planta de beneficiamento

 
 
O gráfico 01 mostra a distribuição granulométrica do concentrado e rejeito da 
separação magnética que são alimentados na planta de filtragem. 
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Gráfico 1. Granulometria do rejeito e concentrado. 

 
O fluxograma 01 mostra a planta de Beneficiamento da Ferro + Mineração S/A, já 
contemplando a filtragem do rejeito e concentrado no lugar que antes eram usadas 
as baias de decantação.  
 

'

 Fluxograma da planta de Beneficiamento da  Ferro + Mineração S/A  

Data:  Junho/2014                           

Elaborado: Vieira
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Fluxograma 1. Fluxograma da planta de beneficiamento. 

 
Estudos da filtragem do rejeito e concentrado da separação magnética 
 
Os primeiros estudos para avaliar o processo de filtragem do rejeito e concentrado 
da separação magnética de alto campo, iniciaram-se em meados de 2012 utilizando-
se um leaf test com placa de cerâmica com área de 0,030 m2. 
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A pesquisa teve como objetivo, investigar o comportamento no processo de filtragem 
dos diferentes tipos de minérios e procedências dentro da jazida, além de estudar as 
variáveis de processo como: influencia do pH e percentual de sólidos na polpa da 
filtragem. 
 
A perda de produtividade da placa de cerâmica nos primeiros momentos após uma 
limpeza ácida foi também avaliada em função da obstrução dos poros com 
partículas ultrafinas. Por isso, uma série contínua de testes de bancada foi realizada, 
com uma mesma polpa de minério e sob as mesmas condições, para verificar o 
tempo de estabilização do processo como mostrado no gráfico 02 e 03. 
 

Gráfico 2. Medição da produtividade do concentrado no tempo. 

 
Gráfico 3. Medição da produtividade do rejeito no tempo. 

 
 
2. CONCLUSÕES 
 
Os resultados dos testes de filtragem dos concentrados e rejeitos da separação 
magnética em escala de laboratório utilizando o Leaf test, mostraram que a 
tecnologia dos filtros com placas de cerâmicas, funciona com boa taxa de 
produtividade e teores de umidade controlados no concentrado e rejeito.  
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Com os resultados técnicos e econômicos comprovados nos testes, a empresa 
decidiu-se pela implantação do sistema em escala industrial. 
 
Destaca-se na filtragem industrial, a grande recuperação de água filtrada totalmente 
limpa para uso na planta. As perdas de água no minério foram drasticamente 
reduzidas comparadas as operações com as baias. 
 
As operações com a filtragem permitiram produzir e entregar para os clientes um 
produto com a qualidade homogênea, tanto em química quanto física e gerando uma 
economia anual com a redução do excesso de água no transporte. 
 
As movimentações internas com máquinas e caminhões reduziram 
significativamente com ganhos de equipes para outras frentes da mina. 
 
Melhorias no aspecto ambiental e visual da empresa como um todo, e 
principalmente na regularização do fluxo operacional nos períodos chuvosos. 
Reduções de custos elevados nas manutenções das máquinas e caminhões. 
 
 A taxa unitária da filtragem industrial (TUF) do concentrado chega até 2,0 t/h/m2 

com o percentual de sólidos na polpa de alimentação da ordem de 72%. 
  
A taxa unitária da filtragem do rejeito varia, entre 0,40 a 0,80 t/h/m2, em função dos 
tipos de minérios ROM alimentados na planta.  
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