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RESUMO 
 
A realização deste estudo teve por objetivo comparar duas diferentes rotas para o 
tratamento do minério de ferro itabirítico da empresa Samarco Mineração: uma 
contendo duas etapas de moagem e flotação [rota convencional] e outra contendo 
três etapas. Neste, utilizou-se de uma amostra coletada na alimentação da usina 
industrial de beneficiamento [Concentrador I], após estágios de britagem. Esta 
possuia teor de ferro de 47,9% e fração mássica de 44,7% acima de 150 µm. Os 
equipamentos utilizados foram moinho de bolas, cuba de deslamagem e célula 
pneumática de flotação – laboratoriais e piloto. Para a rota contendo duas etapas, os 
resultados alcançados foram de: teor de sílica no concentrado de 2,6% e 
recuperação metalúrgica de 82,4%. Para a rota contendo três etapas, os resultados 
alcançados foram de: teor de sílica no concentrado de 2,8% e recuperação 
metalúrgica de 88,0%. Desta forma, conclui-se que a rota de processo contendo três 
estágios de moagem e flotação apresentou maiores recuperações, sem significativas 
alterações de qualidade no concentrado obtido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rotas de processo; Moagens e flotações estagiadas; Minério 
de ferro itabirítico. 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to compare two different routes for the processing of 
itabiritic iron ore from the company Samarco Mineração: one containing two stages 
of grinding and flotation [conventional route] and another containing three stages of 
grinding and flotation [proposed route]. For that, was utilized a sample collected in 
the feed of industrial beneficiation plant [called Concentrator I], after screening and 
crushing steps. This sample had 47.9% of iron grade and 44.7% of mass above  
150 µm. The equipment used were: ball mill, desliming vessel and pneumatic 
flotation cell – in laboratories and pilot scales. For the route with two steps [as 
industrial practice], the results achieved were: grade of silica in the concentrate of 
2.6% and metallurgical recovery of 82.4%. For the route with three steps, the results 
achieved were: grade of silica in the concentrate of 2.8% and metallurgical recovery 
of 88.0%. In this way, it was concluded that the process route with three stages of 
grinding and flotation presented higher recoveries, without significant quality in the 
final concentrate. 
 
KEY-WORDS: Process routes; Staged grindings and flotations; Itabirite iron ore. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Fundada em 1977, a Samarco Mineração S.A. é uma empresa brasileira que lavra, 
beneficia, transporta, pelotiza e exporta o minério de ferro para clientes siderúrgicos 
de todo o mundo – situados em diversos países da América, Oriente Médio, Ásia e 
da Europa. Esta possui como acionistas igualitários a anglo-australiana BHP Billiton 
e a brasileira Vale, duas das maiores mineradoras do mundo. No ano de 2014, a 
empresa ocupava a 10a colocação entre as maiores exportadoras do país. A 
Samarco possui unidades industriais nos estados de Minas Gerais (MG) e do 
Espírito Santo (ES), estando estas interligadas através de três minerodutos de, 
aproximadamente, 400 km de extensão. Em MG, no complexo de Germano, situa-se 
a cadeia produtiva de lavra e de concentração – que engloba, basicamente, as 
usinas denominadas de Concentrador I, II e III. Abaixo, na Figura 1, ilustra-se o 
fluxograma de processo do Concentrador II, utilizado como referência neste estudo. 
 

 
 

Figura 1 – Fluxograma industrial [simplificado] de processo do Concentrador II e 
identificação do ponto de coleta da amostra utilizada neste estudo. 
 
O Concentrador II pode ainda ser subdividido nas operações unitárias de: 
peneiramento, britagem, moagem, deslamagem, condicionamento, flotação de 
grossos, flotação de finos, remoagem, flotação após remoagem e espessamento, 
além de apresentar operações auxiliares de manuseio de minério, bombeamento de 
polpa, etc. Já a Figura 2 apresenta a evolução dos teores médios de ferro do ROM 
que alimentaram, ao longo dos anos, a etapa de britagem. Após alimentação, esta 
possui por objetivo cominuir o minério para frações granulométricas abaixo de 1/2 
polegada (12,7 mm). Já a etapa de moagem possui por objetivo cominuir o minério 
para percentuais mássicos entre 85 e 90% abaixo da malha 100# (0,15 mm). Nesta 
etapa, o consumo energético situa-se entre 4,5 e 5,5 kWh/t. A etapa de 

Ponto de coleta 

da amostra 
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deslamagem, realizada em três estágios e em ciclones de 15, 10 e 4 polegadas, 
possui por objetivo retirar as partículas ultrafinas (<10 µm) presentes na polpa. 
Aproximadamente 9,2% de todo o minério alimentado ao processo é descartado na 
forma de ultrafinos, para a barragem de rejeitos. Após a deslamagem, 82% da 
massa é direcionada para o circuito de flotação de grossos [em células do tipo 
“mecânicas”] e 18% da massa é direcionada para o circuito de flotação de finos [em 
células do tipo “colunas”]. O primeiro e o segundo circuito têm por objetivo produzir 
concentrados com teores máximos de sílica de 5,0 e 10,0%, respectivamente. Já ao 
final de todo o processo de concentração, na etapa de flotação após remoagem, 
objetiva-se produzir concentrado final, ou pellet feed, com teor máximo de sílica de 
1,7% e percentual mássico de 88% abaixo da malha 325# (0,044 mm). 
 

 
 

Figura 2 – Teor médio de ferro no ROM que alimenta a etapa de britagem. Para os 
anos contendo asterisco (*), os teores médios de lavra são ainda estimados. 
 
Conforme ilustrado pela Figura 1, a atual rota de processo da Samarco Mineração 
contém duas etapas de “moagem-flotação”. De forma macro, este circuito pode ser 
descrito como sendo M-D-F-M-F: moagem, deslamagem, flotação, moagem e 
flotação. O estudo aqui apresentado propõe avaliar o circuito M-D-F-M-F-M-F: 
moagem, deslamagem, flotação, moagem, flotação, moagem e flotação, contendo 
assim três estágios consecutivos de “moagem-flotação” – associado ainda ao 
estágio de deslamagem. Tais comparativos foram realizados objetivando-se 
encontrar alternativas para um melhor tratamento do minério de ferro itabirítico. Os 
principais motivadores deste estudo são: redução de custo, menor geração de 
resíduos [rejeitos e lama] e aumento de produtividade. 
 
 
2. MATERIAIS e MÉTODOS 
 
Conforme também ilustrado pela Figura 1, a amostra foi coletada após etapa de 
peneiramento e britagem – porém, no Concentrador I. A Tabela 1 e a Tabela 2 
apresentam os resultados químicos e granulométricos obtidos a partir de análises do 
material aqui utilizado. Para determinação do teor de Fe, utilizou-se o método de 
dicromatometria. Para determinação dos elementos Si, Al, P, Mn e Ca, utilizou-se o 
método de determinação multielementar por ICP OES – espectrometria de emissão 
ótica por plasma acoplado indutivamente. Para a análise da PPC, utilizou-se de 
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procedimentos internos específicos [insere-se a amostra em mufla a 1.000ºC, por 
uma hora, determinando-se assim o percentual de resíduos não voláteis]. Para a 
análise granulométrica, utilizou-se de peneiras quadradas [50x50cm] e/ou circulares 
[Ø20cm] em equipamento do tipo Rotap. 
 
Tabela 1 – Resultados químicos da amostra coletada no Concentrador I, após etapa 
de peneiramento e britagem. 
 

Fe SiO2 Al2O3 P PPC MnO2 CaO

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
47,9 28,3 0,5 0,039 2,4 0,07 0,02  

 
Tabela 2 – Resultados granulométricos da amostra coletada no Concentrador I, após 
etapa de peneiramento e britagem. 
 

Malha Malha Ret.A. Pas.

(Tyler) (µm) (%) (%)
3/8 9.525 7,6 92,5
16 1.000 32,2 67,8
100 149 50,0 50,0

200 74 67,3 32,7
325 44 77,9 22,1  

 
Sendo, 
 
PPC – perda por calcinação [ou perda ao fogo], em %; 
Ret.A. – massa retida acumulada, em %; 
Pas. – massa passante, em %. 
 
Quimicamente, em maior relevância, destacam-se os teores de 47,9% Fe,  
0,5% Al2O3 e 2,4% PPC. Granulometricamente, em maior relevância, destaca-se o 
percentual mássico de 50,0% passante na malha 100# (150 µm). Estes são valores 
médios típicos da alimentação da etapa de moagem primária. 
 
Já a Figura 3 ilustra, de forma macro, as duas diferentes rotas de processo 
estudadas: uma contendo três etapas de “moagem-flotação” e outra contendo duas 
etapas de “moagem-flotação” [conforme atualmente praticado em escala industrial 
nos Concentradores I, II e III, usinas de beneficiamento da Samarco Mineração]. 
 

Rota C: 3 estágios de "moagem-flotação" - Produto da 1
a
 etapa de moagem com ~30% + 0,15mm

~30% >91% >5,0% ~10% ~3,0% ~88% <1,7%
 +0,15mm Rec. Peso SiO2 conc.  +0,15mm SiO2 conc.  -0,044mm SiO2 conc.

~10% ~91% ~3,0% ~88% <1,7%
 +0,15mm Rec. Peso SiO2 conc.  -0,044mm SiO2 conc.

Rota D: 2 estágios de "moagem-flotação" - Produto da 1
a
 etapa de moagem com ~10% + 0,15mm

FLOT. 1B MOAGEM 2 FLOT. 2

MOAGEM 1 DESL. FLOT. 1 MOAGEM 2 FLOT. 2

MOAGEM 1A DESL. FLOT. 1A MOAGEM 1B

B
R
IT

A
G

E
M

 
 

Figura 3 – Fluxograma laboratorial [macro] de processo e descrição dos parâmetros 
a serem alcançados nas diferentes operações unitárias que compõem cada rota de 
tratamento estudada. 
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Sendo, 
 
Rota C – rota de processo nova, realizada através de ensaios laboratoriais e pilotos. 
Nesta, visando obter o percentual mássico de 30% acima de 0,15 mm na primeira 
etapa de moagem, avaliou-se o circuito M-D-F-M-F-M-F: moagem, deslamagem, 
flotação, moagem, flotação, moagem e flotação. Ou seja, avaliou-se os estágios 
“moagem-flotação” em três etapas subsequentes; 
 
Rota D – rota de processo atual, realizada através de ensaios laboratoriais e pilotos. 
Nesta, visando obter o percentual mássico de 10% acima de 0,15 mm na primeira 
etapa de moagem, avaliou-se o circuito M-D-F-M-F: moagem, deslamagem, flotação, 
moagem e flotação. Ou seja, avaliou-se os estágios “moagem-flotação” em duas 
etapas subsequentes. 
 
------ 
 
Apesar de a amostra ter sido coletada após etapa industrial de britagem, conforme 
ilustrado pela Figura 1, novos ensaios laboratoriais desta etapa foram necessários, 
conforme ilustra a Figura 3. Industrialmente, conforme já descrito no item 1, a etapa 
de britagem tem por objetivo cominuir o minério para frações granulométricas abaixo 
de 1/2" (12,7 mm). Já em escala de laboratório, os ensaios de “Moagem 1A" e 
“Moagem 1” são padronizados com minérios contendo top size de 3/8” (9,3 mm). 
Apesar dos diferentes top sizes de alimentação, o consumo energético determinado 
através de ensaios laboratoriais de moagem reproduz o consumo energético à ser 
obtido em escala industrial. Logo, o requerimento enérgico da etapa laboratorial de 
britagem não foi e/ou não necessitou ser determinado. 
 
Todos os ensaios de moagem, deslamagem e de flotação foram realizados 
conforme procedimentos internos [sendo estes continuamente aprimorados pela 
Samarco Mineração]. Os equipamentos utilizados nestas etapas foram: moinho de 
bolas, cuba de deslamagem e célula pneumática, respectivamente e conforme 
ilustra a Figura 4. Durante os ensaios de flotação, para proteção física do 
equipamento, as partículas maiores que 1 mm eram propositalmente separadas, 
sendo estas matematicamente adicionadas aos concentrados posteriormente 
gerados. Não objetivou-se, neste estudo, gerar concentrados contendo 
especificações químicas de pellet feed [SiO2 conc. < 1,7%]. Além disso, custos 
operacionais e de investimento também não foram aqui determinados. 
 

   
 

Figura 4 – Moinho de bolas, cuba de deslamagem e célula pneumática de flotação 
utilizados para a realização dos ensaios laboratoriais e pilotos. 
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Apesar de a “rota D” simular o atual circuito industrial de processo, conforme 
ilustrado pela Figura 1, este não pode ser fielmente reproduzido em escala 
laboratorial. Industrialmente, após a etapa de deslamagem, dois diferentes materiais 
são direcionados para os circuitos de flotação de grossos e de flotação de finos – 
conforme já descrito no item 1. Em laboratório, após a deslamagem, todo o material 
gerado foi direcionado para a etapa de flotação, sem partição entre grossos e finos. 
 
Já a linha tracejada vertical contida na Figura 3 indica os ensaios que foram [ou não] 
realizados. Ao lado esquerdo e direito desta constam os testes que foram e que não 
foram realizados, respectivamente. Ou seja, na “rota C” o estudo foi conduzido até a 
etapa “Flot. 1B”. Já na “rota D” o estudo foi conduzido até a etapa “Flot. 1”. Isto foi 
assim definido tendo por premissa que a partir destes pontos as amostras geradas 
teriam características semelhantes, gerando resultados posteriores semelhantes. 
 
 
3. RESULTADOS e DISCUSSÕES 
 
A Tabela 3 apresenta, resumidamente, alguns dos resultados alcançados. Nesta 
estão descritos os principais parâmetros de processo obtidos nas etapas de 
moagem, deslamagem e de flotação, além das recuperações. Conforme discutido 
anteriormente, as moagens em 1º e 2º estágio da “rota C” tinham por objetivo 
produzir produtos contendo percentuais mássicos de 30 e 10% acima da malha 
100#, respectivamente. Já a moagem da “rota D” tinha por objetivo produzir produto 
contendo os mesmos 10%, porém, de uma única vez. No estudo aqui apresentado, 
para ambas as rotas e conforme já descrito, não foi realizado o último estágio de 
moagem para a produção de produtos de granulometrias finais [de pellet feed]. 
 
Tabela 3 – Principais parâmetros de processo obtidos nas etapas de moagem, 
deslamagem e de flotação, das duas diferentes rotas de processo estudadas. 
 

Unidade Rota C Rota D Dif. (%):

kWh/t 1,4 4,3 -
kWh/t 3,9 - -
kWh/t 4,1 4,3 -0,2

% 93,2 89,1 4,1
% 93,8 89,8 4,0
% 68,8 67,4 1,4
% 93,8 91,7 2,1
% 64,1 60,1 4,0
% 88,0 82,4 5,6

Moagem 2º Estágio - Energia
Moagem 1º + 2º Estágios - Energia

Parcial - Rec. Mássica
Parcial - Rec. Metalúrgica

Flotação - Rec. Metálica

Parâmetros

Deslamagem - Rec. Massa

Moagem 1º Estágio - Energia

Deslamagem - Rec. Metálica
Flotação - Rec. Massa

 
 
Como pode ser visto, os consumos energéticos da(s) etapa(s) de moagem da rota C 
e da rota D foram de 4,1 e 4,3 kWh/t, respectivamente. Apesar de relativamente 
pequena, a redução no consumo em 0,2 kWh/t da rota C em relação à rota D deve-
se a redução do teor de quartzo contido no minério e a ser cominuído no 2º estágio 
de moagem. Isto foi possível devido à existência de uma etapa de flotação entre os 
estágios de moagem, conforme ilustra a Figura 2. Na alimentação do 1º estágio o 
teor de SiO2 era de 28,3%. Já na alimentação do 2º estágio este teor era de 10,2% 
[redução de 64%] – conforme descreve a Tabela 5, contida no APÊNDICE. Desta 
forma, percebe-se maior eficiência energética da rota C em relação à rota D. 
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Quanto à etapa de deslamagem, as recuperações mássicas foram de 93,2 e 89,1% 
[diferença de 4,1%] da rota C em relação à rota D. Já as recuperações metalúrgicas, 
de valores semelhantes, foram de 93,8 e 89,8% [diferença de 4,0%] entre estas 
duas diferentes rotas. O diâmetro de corte (d50) praticado nesta etapa, em ambos os 
circuitos, situou-se próximo a 14µm, conforme descreve a Tabela 5. E como pode 
ser visto, há consideráveis ganhos mássicos e metalúrgicos da rota C em relação à 
rota D. Devido à deslamagem ter sido realizada em materiais de granulometrias 
distintas, tais ganhos da rota C em relação à rota D já eram esperados.  
 
Quanto à etapa de flotação, as recuperações mássicas foram de 68,8 e 67,4% 
[diferença de 1,4%] da rota C em relação à rota D. Já as recuperações metalúrgicas 
foram de 93,8 e 91,7% [diferença de 2,1%] entre estas duas diferentes rotas. Para a 
rota C, tais valores referem-se aos resultados globais das flotações em 1º e 2º 
estágio – “Flot. 1A" + “Flot. 1B”, conforme ilustra a Figura 3. Como pode ser visto, 
também para a etapa de flotação, há maior eficiência da rota C em relação à rota D. 
Tal ganho, nos estágios de concentração, é devido a menores perdas de minerais 
de ferro nos rejeitos gerados, conforme descreve a última linha da Tabela 4. 
 
Tabela 4 – Detalhamento dos concentrados gerados na etapa “Flot. 1B” na rota C e 
“Flot. 1” na rota D, além dos teores de ferro dos rejeitos gerados. 
 

Unidade Rota C Rota D Dif. (%):

% 65,7 65,7 0,0
% 2,8 2,6 0,2
% 0,4 0,4 0,0
% 0,051 0,049 0,002
% 3,0 2,6 0,4
% 39,7 43,6 -3,9
% 15,6 16,2 -0,6
% 1,4 1,6 -0,2
% 7,0 11,3 -4,3
% 27,1 35,5 -8,4
% 53,4 44,8 8,6

cm2/g 805 590 215
% 9,6 12,3 -2,7

Concentrado - >150µm

Rejeitos - Fe
Concentrado - Blaine

Concentrado - Al2O3

Concentrado - Fe

Concentrado - SiO2

Concentrado - Magnetita

Concentrado - P
Concentrado - PPC

Concentrado - >74µm
Concentrado - <45µm

Concentrado - Hematita Especular
Concentrado - Goethita

Parâmetros

 
 
Para a rota C e para a rota D, os teores de ferro nos rejeitos globais foram de 9,6 e 
12,3%, respectivamente. Especificamente para a rota C, tal resultado foi obtido 
através de média ponderada entre os teores de ferro dos rejeitos gerados nas 
etapas “Flot. 1A" e “Flot. 1B”, que foram de 8,1 e 13,9%, respectivamente [conforme 
detalha a Tabela 5]. Por outro lado, para a obtenção de baixos teores de sílica no 
concentrado, maiores dificuldades são percebidas na flotação de grossos – tal como 
o produto da 1ª etapa de moagem da rota C, que continha 27,8% de massa acima 
de 150 µm. Com este material, flotado na etapa “Flot. 1A", o teor de sílica no 
concentrado foi de 10,2%. Menores percentuais de quartzo só foram passíveis de 
serem obtidos após a etapa “Moagem 1B”, ao qual o minério foi cominuído para 
frações mássicas de 9,8% passante na malha 100# (150 µm). Feito isto, e após a 
etapa “Flot. 1B”, o teor de sílica no concentrado foi de 2,8% – sendo este 
equivalente ao teor de 2,6% obtido no concentrado gerado na rota D, após a etapa 
“Flot. 1”. Nestes ensaios de flotação, não objetivou-se otimizar [por exemplo] as 
dosagens de reagentes, que poderiam trazer ganhos para ambos os circuitos. 
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Analisando-se os teores dos contaminantes presentes nos concentrados gerados, 
maiores percentuais foram detectados no produto da rota C [principalmente PPC, 
com incremento de 0,4%]. Para o P, da rota D para a rota C, o incremento foi de 
0,002% – diferença esta não significativa. Já para o Al2O3, o teor analisado no 
concentrado de ambas as rotas foi de 0,4%. Por incorporar maior quantidade de 
massa ao processo, tais resultados contendo maior percentual de impurezas no 
concentrado da rota C já eram esperados. Já os percentuais de hematita especular 
e de goethita também possuem [normalmente] correlação com os teores de PPC. 
Quanto maior o PPC, maior e menor os percentuais de goethita e de hematita 
especular, respectivamente. 
 
Tal contaminante também possui influência sobre as características granulométricas 
e de geração de superfície dos concentrados. Quanto maior o PPC, maior é a 
geração de ultrafinos e de superfície específica no minério. O concentrado gerado 
na rota C, por exemplo, e de maior PPC, apresentou granulometria mais fina, além 
de maior superfície específica. Nesta rota, os percentuais retidos nas frações 150 e 
74 µm foram de 7,0 e 27,1%, respectivamente. A superfície específica obtida foi de 
805 cm2/g. Já na rota D, os percentuais retidos nestas respectivas malhas foram de 
11,3 e 35,5%, respectivamente. A superfície específica obtida foi de 590 cm2/g. 
Assim sendo, percebe-se que ajustes podem ainda ser realizados nas etapas de 
moagens e/ou remoagem da rota C, com possíveis ganhos energéticos. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Após apresentação e discussão dos resultados obtidos, conclui-se que a rota C 
[contendo três estágios de “moagem-flotação”], quando comparada com a rota D 
[contendo dois estágios de “moagem-flotação”, conforme praticado industrialmente], 
apresenta-se como sendo uma rota laboratorial de processo de maior eficiência para 
o tratamento do minério de ferro itabirítico da Samarco Mineração S.A. 
Adicionalmente, a realização de ensaios em maior escala faz-se como necessária 
para a confirmação e/ou otimização dos resultados obtidos. 
 
Para esta rota de maior eficiência foi percebido as seguintes vantagens: menor 
consumo energético e maiores recuperações mássicas e metalúrgicas nas etapas 
de deslamagem [principalmente] e flotação. Como desvantagens e/ou pontos de 
atenção, citam-se: maior probabilidade de entupimentos quando em tratamento de 
materiais grossos [30% > 150 µm]; maiores dificuldades para a obtenção de baixos 
teores de sílica e maior incorporação de contaminantes, tais como Al2O3, P e PPC, 
nos concentrados a serem gerados. 
 
Concluindo, percebe-se que as recuperações mássicas e metalúrgicas obtidas para 
a rota C foram 4,0 e 5,6% superiores às da rota D, respectivamente, e conforme 
descreve as duas últimas linhas da Tabela 5. Tais ganhos só foram passíveis de 
serem obtidos devido às adequações das primeiras etapas de moagem e de flotação 
para o processamento de partículas grossas, acarretando assim em: menor 
consumo energético nas etapas de moagem, menor descarte de ultrafinos na etapa 
de deslamagem e menor perda de ferro no flotado nas etapas de flotação. 
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6. APÊNDICE 
 
Tabela 5 – Tabela contendo demais resultados obtidos em escala laboratorial, 
comparando as duas diferentes rotas de processo estudadas. 
 

Unidade Rota C Rota D Dif. (%):

% -
-

% -
% -
% -
% 27,8 9,1 18,7

kWh/t 1,4 4,3 -
µm 14,1 14,0 0,1
% 48,2 48,3 -0,1
% 48,6 48,9 -0,3
% 93,2 89,1 4,1
% 93,8 89,8 4,0
% 60,4 65,7 -5,3
% 10,2 2,6 7,6
% 8,1 12,3 -4,2

g/t 70 70 -
g/t 350 350 -
% 76,6 67,4 9,2
% 96,0 91,7 4,3
% 34,4 - -
% 9,8 - -

kWh/t 3,9 - -
% 65,7 - -
% 2,8 - -
% 13,9 - -

g/t 70 - -
g/t 700 - -
% 89,7 - -
% 97,6 - -
% 64,1 60,1 4,0
% 88,0 82,4 5,6

28,3

Flot. 2º Estágio - Fe Rej.

Moagem 1º Estágio - Energia

Parcial - Rec. Mássica

Flot. 1º Estágio - Rec. Metálica

Flot. 1º Estágio - SiO2 Conc.

Parâmetros

Flot. 2º Estágio - Rec. Metálica

Produto Britado - Fe

Parcial - Rec. Metalúrgica

Deslamagem - Fe Overflow

Produto Britado - SiO2

Flot. 2º Estágio - Coletor

Flot. 2º Estágio - SiO2 Conc.

Flot. 2º Estágio - Rec. Massa

Moagem 2º Estágio - >150µm Alim.

Deslamagem - Rec. Massa

Flot. 1º Estágio - Fe Rej.

Flot. 1º Estágio - Rec. Massa

Flot. 2º Estágio - Depressor

Moagem 2º Estágio - >150µm Prod.

Deslamagem - Rec. Metálica
Flot. 1º Estágio - Fe Conc.

Flot. 2º Estágio - Fe Conc.

Flot. 1º Estágio - Coletor
Flot. 1º Estágio - Depressor

Moagem 2º Estágio - Energia

Produto Britado - P
Produto Britado - PPC
Moagem 1º Estágio - >150µm Alim.

Deslamagem - Fe Underflow

47,9

0,039
2,4
44,2

Moagem 1º Estágio - >150µm Prod.

Deslamagem - d50

 
 
Rota C – rota de processo nova, resultados laboratoriais e pilotos; 
Rota D – rota de processo atual, resultados laboratoriais e pilotos; 
Dif. – diferença absoluta encontrada entre a rota C e a rota D [“Rota C” - “Rota D”]. 
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Obs.: Após o rompimento da barragem de Fundão, acontecido em 5 de novembro 
de 2015, grande parte das atividades produtivas da empresa foram suspensas. 
Desde então, diversas ações tem sido adotadas no sentido de minimizar os 
impactos socioambientais decorrentes deste rompimento. Até o presente momento, 
de término deste artigo, a empresa não possui uma estimativa de data para o 
retorno de suas operações no Complexo de Germano, em Mariana (MG). 
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