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RESUMO

A separação magnética vem ganhando destaque ao longo dos últimos anos na
concentração de minérios de ferro com baixo teor e no aproveitamento de rejeitos do
processamento. Embora o investimento para implementação de separadores magnéticos
em uma usina de beneficiamento de minério de ferro ainda seja alto, o custo operacional
é baixo e a operação destes equipamentos é simples. Além disso, o cenário atual da
mineração tem mostrado cada vez mais a necessidade da eliminação de barragens de
rejeitos, entre eles o rejeito da deslamagem. Este rejeito é composto, em sua maioria, por
partículas ultrafinas e coloidais, com teor de ferro próximo do Run of Mine. Atualmente,
cerca de 3 Mt de lama, proveniente do processo produtivo da usina de beneficiamento de
minérios da Serra do Sapo, em Conceição do Mato Dentro, MG, é descartada anualmente.
A recuperação do ferro contido neste material, além de contribuir para o aumento da
produção, diminui o percentual de fração útil descartada. Este trabalho tem como objetivo
viabilizar tecnicamente a recuperação de ferro contido no overflow da deslamagem, na
fração granulométrica abaixo de 40 µm que é, atualmente, direcionada para a barragem
de rejeitos. O estudo consistiu na caracterização físico-química do rejeito. Foram
realizados testes no separador magnético de alta intensidade por via úmida (WHIMS),
utilizando o Minimag, modelo G-340, da Gaustec, considerando diferentes configurações
em termos de parâmetros operacionais e de rotas. Testes utilizando o equipamento Slon®
modelo 100 (VPHGMS), da Outotec, também foram realizados visando obter não
somente a concentrabilidade do rejeito da deslamagem do Minas-Rio, mas também
realizando um comparativo em termos apenas de eficiência. Os melhores resultados
foram obtidos para o separador magnético modelo Slon® 100 com teor de ferro no
concentrado magnético de 67,06% e recuperação mássica e metalúrgica de 32,42% e
56,86%, respectivamente.
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ABSTRACT

Magnetic separation has gained prominence over the last few years in the concentration
of low grade iron ores and in the processing tailing utilization. Although the investment
to implement magnetic separators in an iron ore beneficiation plant is still high, the
operational cost is low and the operation of these equipments is simple. In addition, the
current mining scenario has increasingly shown the need to eliminate tailings dams,
including tailing disposal. This tailing is mostly composed of ultrafine and colloidal
particles with iron content close to the Run of Mine. Currently, about 3 Mt of slime from
the production process of the Serra do Sapo ore beneficiation plant in Conceição do Mato
Dentro, MG, is discarded annually. The recovery of iron contained in this material, in
addition to contributing to increased production, decreases the percentage of useful
fraction discarded. This work aims to technically enable the recovery of iron contained in
the slime from desliming overflow, in the particle size below 40 µm that is currently
directed to the tailings dam. The study will consist of the physicochemical
characterization of the tailings. Tests will be performed on the High Intensity Wet
Magnetic Separation (WHIMS) using Gaustec's Minimag, model G-340, considering
different configurations in terms of operating parameters and routes. Tests using Outotec's
Slon® model 1000 (VPHGMS) equipment were also carried out in order to obtain not
only the concentrability of the Minas-Rio desliming tailings, but also to make a
comparison in terms of efficiency only. The best results were obtained for the magnetic
separator model Slon® 100 with iron content in the magnetic concentrate of 67.06% and
mass and metallurgical recovery of 32.42% and 56.86%, respectively.
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1 INTRODUÇÃO

Inserido em um contexto de extrativismo mineral desde o regime colonial, o Brasil possui
um papel importante como fonte de recursos naturais para a economia nacional dentre os
quais se destaca o minério de ferro. Segundo a SECEX (Secretaria de Comércio Exterior)
as exportações de minério de ferro do Brasil cresceram 25,4% em 2018 em comparação
ao ano anterior, conforme divulgado pela Reuters em janeiro de 2019. Em um cenário
atual, é indispensável e essencial o aprimoramento de ações que visam potencializar o
processo para obtenção de minério de ferro de forma sustentável e competitiva. Desta
forma, o aproveitamento de rejeitos provenientes do processamento do minério é
essencial. Transformar o rejeito ou parte dele em ativo tem sido o grande desafio atual
uma vez que ainda existe uma carência em termos de tecnologias economicamente viáveis
no Brasil para a recuperação do material de interesse presente no resíduo do
beneficiamento do minério de ferro.

O rejeito da etapa de deslamagem industrial tem sido foco de estudos visando a
recuperação do ferro contido no mesmo, uma vez que este material corresponde
atualmente entre 5% e 20% em massa do minério a ser concentrado nas plantas de
beneficiamento além de possuir um teor de ferro próximo do Run of Mine no caso da
usina de beneficiamento do sistema Minas-Rio, da Anglo American, em Conceição do
Mato Dentro - MG. Porém, em circuitos convencionais de concentração, o rejeito da
deslamagem torna-se prejudicial devido à perda de seletividade, custos com reagentes e
recuperação de ferro.

A separação magnética, na concentração de minérios de ferro com baixos teores e no
aproveitamento de rejeitos do processamento, vem se mostrando uma técnica vantajosa.
Este processo atende às questões de natureza econômica, ambiental e estratégica da
mineração, permitindo a recuperação do ferro a partir de rejeitos que constituem,
atualmente, em um elevado risco de impacto ambiental. Nesse âmbito, ensaios de
concentração magnética utilizando separadores magnéticos de alta intensidade são
8

propostos neste trabalho, a fim de avaliar esta operação unitária como uma etapa de
concentração para o rejeito da deslamagem no beneficiamento do minério de ferro no
sistema Minas-Rio da Anglo American. Com isso espera-se aumentar a recuperação
metálica do processo, além de gerar uma quantidade menor de passivo para descarte.

9

2 OBJETIVO

Avaliar a aplicação de uma etapa de concentração por separação magnética de alta
intensidade, para recuperação do ferro contido no rejeito da etapa de deslamagem do
processamento do minério de ferro do sistema Minas-Rio, da Serra do Sapo, em
Conceição do Mato Dentro, MG.

2.1

Objetivos Específicos
➢ Caracterizar o rejeito da etapa de deslamagem da usina de beneficiamento do
sistema Minas-Rio, da Anglo American;
➢ Realizar testes de separação magnética em diferentes equipamentos em escala
piloto para avaliar o desempenho deste método para a concentração do rejeito
da deslamagem;
➢ Realizar avaliação da utilização de reagentes que possam favorecer a etapa de
concentração magnética.

10

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura referente ao objeto de estudo.
Compreende aspectos gerais sobre rejeito da etapa de deslamagem de minério de ferro,
influência deste rejeito no processo de concentração e uma abordagem sobre separação
magnética.

3.1 Rejeito da Deslamagem de Minério de Ferro

Entende-se como deslamagem, a etapa que irá eliminar partículas de granulometria fina
presentes na polpa indesejáveis para a operação unitária subsequente. De modo geral,
representa a eliminação de material fino, sem uma conotação de separação granulométrica
precisa, sendo um tanto vago em termos granulométricos (LUZ, SAMPAIO e FRANÇA,
2010).

LUZ, SAMPAIO e FRANÇA (2010) citam ainda que a etapa de remoção de finos, ou
seja, a deslamagem, deve evitar ao máximo a perda de material de interesse econômico
que poderia ser passível de recuperação.

SOMASUNDARAN (1980) classificou os rejeitos de granulometria fina em finos,
ultrafinos, colóides e lamas sendo as “lamas” uma mistura de colóides e ultrafinos, ou
seja, partículas com tamanho médio inferior a 10 µm.
WILLS e NAPIER-MUNN (2006), citam o termo “lama” para partículas abaixo de
45 µm. Além disso associam este tamanho granulométrico às partículas ultrafinas.

QUEIROZ (2003) explicita em seu trabalho que o material proveniente do rejeito da
deslamagem denominado “lama”, é considerado aquele material com granulometria
menor que 10 μm. Apesar disso, QUEIROZ (2003) também cita que, há divergências
quanto a granulometria utilizada para a definição desta fração e que o conceito adotado
na operação industrial para “lama”, na maioria das vezes, é o material proveniente do
11

overflow de hidrociclones deslamadores, o qual pode apresentar material retido na fração
de 50 μm.

O conceito adotado na indústria e citado por QUEIROZ (2003) foi também adotado no
âmbito deste trabalho, ou seja, a denominação lama foi dada ao material proveniente do
overflow de hidrociclones deslamadores.

Em termos de mineralogia o rejeito da deslamagem do sistema Minas-Rio, da Anglo
American pode ser caracterizado como aquele material que contém, além de hematita e
quartzo distribuídos em uma faixa granulométrica mais fina, argilominerais portadores de
alumina e sílica (muscovita e caulinita) conforme Figura 1.

Figura 1 – Mineralogia de uma amostra de rejeito da deslamagem proveniente da usina de processamento
mineral do sistema Minas-Rio – Anglo American
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Segundo ARAÚJO (1982), minerais naturalmente encontrados na granulometria de
“lamas”, constituídos em sua maior parte de alumino-silicatos argilosos, hidróxido de
ferro e hidróxido de alumínio, estão associados, na maioria das vezes, aos itabiritos.

Argilominerais constituem em grande parte a fração de finos presente nos solos podendo
estes ser divididos em minerais secundários silicatados e oxídicos. Os minerais
secundários silicatados são aqueles constituídos de silicato de alumínio hidratado com
ferro ou magnésio e neste grupo enquadram-se a caulinita e a montmorilonita. Já os
materiais secundários oxídicos são aqueles que se apresentam na forma cristalina ou até
mesmo amorfos como a goethita, a gibbsita e hematita.

Durante a etapa de beneficiamento do minério de ferro o material denominado nesta
dissertação de rejeito da deslamagem deve ser eficientemente removido durante as etapas
de classificação anteriormente à etapa de concentração. A presença deste material no
processo de concentração em células de flotação tende a se agregar ou a recobrir as
partículas mais grossas presentes na polpa, causando o fenômeno de slime coating,
conforme exposto por DUARTE (2008). Tal fenômeno implica no recobrimento das
partículas presentes na polpa por meio de adesão de partículas mais finas presentes no
rejeito da deslamagem causando perda de seletividade durante o processo de flotação.

O rejeito da deslamagem gerado no processo da unidade Minas-Rio da Anglo American
possui teor de ferro próximo daquele do Run of Mine, ou seja, próximo de 40%, porém
com o mineral de interesse presente, quase que exclusivamente, na fração abaixo de
40 µm. Atualmente, a fração deste material gerado durante o processo de beneficiamento
do minério de ferro do Minas-Rio corresponde, de 5% a 10% em massa do total
alimentado (Run of Mine).

O processo de remoção do rejeito da deslamagem do circuito de processamento da usina
de beneficiamento (Figura 2) do sistema Minas-Rio da Anglo American se dá após a
passagem do Run of Mine, pela área de cominuição e classificação e pela área de
deslamagem onde são realizadas duas etapas de classificação para obtenção do material
13

adequado à etapa de concentração por flotação. O material denominado “alimentação da
deslamagem” é inserido em uma primeira etapa de ciclonagem contendo 08 baterias com
11 hidrociclones cada, com diâmetro de 15 polegadas. O underflow destes hidrociclones
segue para a flotação enquanto o overflow é direcionado para a segunda etapa de
deslamagem, constituída por 08 baterias contendo 60 hidrociclones cada, com diâmetro
de 4 polegadas. Da segunda etapa de deslamagem o underflow é encaminhado também
para a flotação e do overflow desta etapa se obtém o material denominado rejeito da
deslamagem (fração abaixo de 40 µm).
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Figura 2 – Fluxograma da usina de beneficiamento de minério de ferro da unidade Minas-Rio.
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O rejeito da deslamagem é encaminhado ao espessador de rejeitos para ser espessado
juntamente com o rejeito gerado na flotação e só então, após espessado, o conjunto é
encaminhado para a barragem.

Atualmente o rejeito da deslamagem equivale a cerca de 2,7 milhões de toneladas anuais
direcionado em sua totalidade para a barragem de rejeitos do sistema Minas-Rio.

3.2

Separação magnética a úmido

OLIVEIRA (2006) descreve o comportamento de uma partícula, quando ela é submetida
a um campo magnético e se torna magnetizada. Essa magnetização faz com que polos
magnéticos sejam formados na partícula, a qual, receberá uma orientação ao longo das
linhas do campo de magnetização.

A partícula transforma-se em um dipolo magnético e a intensidade desta resultante se
dará a partir das características de cada partícula. OLIVEIRA (2006) descreve ainda a
atuação das forças que irão agir sob esta determinada partícula quando ela é inserida em
um campo magnético, durante uma separação via úmida, sendo estas as seguintes:

Força magnética
Força gravitacional
Arraste hidrodinâmico
Interação entre partículas (fricção e atração magnética e eletrostática)

Desta forma, a ação individual de cada uma das forças e a interação entre elas irá
determinar a trajetória de cada uma das partículas presentes dentro do campo magnético.
O dipolo magnético irá, por definição, quantificar a contribuição do magnetismo interno
do sistema ao campo magnético externo produzido pelo sistema.
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Cada um dos materiais possui ainda propriedades magnéticas distintas podendo ser
classificados em ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos (HALLIDAY e
RESNICK, 1960).

Os materiais classificados como ferromagnéticos, são aqueles que possuem uma
magnetização permanente, em que existe um alinhamento paralelo de spins atômicos,
sendo estes materiais constituídos pelos metais de transição como ferro, cobalto e níquel
e seus respectivos compostos (HALLIDAY e RESNICK 1960); (CALLISTER 2000).

Os materiais paramagnéticos são definidos como aqueles que, ao serem submetidos a um
campo magnético externo, irão apresentar o seu respectivo momento dipolar magnético
orientado no mesmo sentido deste campo magnético que atua externamente. Os materiais
diamagnéticos não apresentam momento magnético externo natural, e quando estão
submetidos a um campo magnético externo há a criação de um campo magnético próprio
de polaridade oposta e por tal característica têm tendência a se afastar de onde o campo é
mais intenso (CALLISTER, 2000). Assim como ocorre para os materiais
ferromagnéticos, os paramagnéticos também são atraídos da região onde o campo
magnético é menos intenso para uma região onde ele é mais intenso, quando este é não
uniforme. Os materiais diamagnéticos quando submetidos ao campo magnético não
uniforme, são sujeitados a uma força que os mantém afastados da região de atuação de
maior intensidade do campo magnético (HALLIDAY e RESNICK, 1960).

O fenômeno que gere, portanto, a separação magnética aplicada no beneficiamento de
espécies minerais relaciona-se com o comportamento das partículas dos diferentes
minerais existentes quando são submetidas a um mesmo campo magnético e, também, às
forças magnéticas que agem sobre elas (LUZ et al., 2010).

LUZ et al. (2010) descreveram que, na presença de um campo magnético uniforme
aplicado para uma determinada partícula, as forças que irão agir sobre o dipolo magnético
formado na partícula serão iguais e, ao mesmo tempo, opostas, gerando uma força
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resultante nula. Caso o campo magnético aplicado nas duas extremidades for diferente
em termos de intensidade, a força resultante gerada iria atuar sobre a partícula.

Ainda, segundo LUZ et. al. (2010), os equipamentos atuais possuem o campo magnético
e o gradiente como principais fatores que regem um processo de separação magnética
onde a intensidade de campo, seguindo uma natureza quantitativa, corresponderá à
quantidade de linhas de fluxo que atravessa uma determinada área, e o gradiente de campo
irá ser responsável pela convergência ou divergência destas linhas de fluxo, conforme
Figura 3.

Figura 3 – Representação do campo magnético (A) e do gradiente (B) (Adaptado de LUZ et. al., 2010).

SVOBODA (1993) cita que o desempenho e a eficiência de um equipamento de separação
magnética estariam intimamente ligados a uma combinação de forças externas atuantes
na partícula em que a força magnética deve ser superior a estas demais.

Cada mineral irá apresentar uma susceptibilidade magnética característica e que, portanto,
para que cada um destes seja carregado para uma região magnética, faz-se necessária uma
adequação tanto da intensidade do campo magnético quanto do gradiente magnético
(ROCHA, 2018).

3.3 Separador magnético de alta intensidade a úmido (WHIMS)
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Um separador magnético de alta intensidade a úmido (WHIMS – Wet High Intensity
Magnetic Separation), é um equipamento que dispõe de um eletroímã para a criação de
um campo magnético de alta intensidade.

Um equipamento de separação magnética de alta intensidade a úmido (WHIMS) é,
geralmente, aplicado para separar minerais ferrosos fracamente magnéticos presentes na
granulometria mais fina de uma determinada polpa com percentual de sólidos entre 30%
e 40%. Este equipamento, também conhecido como separador magnético do tipo
carrossel, é constituído, basicamente, por um rotor que gira ao redor de um eixo central
entre os polos magnéticos, por uma bobina eletromagnética e caixas de alimentação da
polpa e de recolhimento dos produtos, Figura 4. Além disso, no rotor são encontradas as
chamadas matrizes ranhuradas, que são magnetizadas durante o processo e que criam, por
sua vez, um gradiente magnético em cada uma destas ranhuras, contribuindo para a
separação.
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Figura 4 – Desenho conceitual de um separador magnético de alta intensidade do tipo carrossel. Perfil (A)
e topo (B) (Adapatdo de Bartnik et al, 1974).

ROCHA (2018), cita os separadores magnéticos tipo carrossel bipolares como sendo os
mais usuais. Estes equipamentos possuem um conjunto de dois níveis, que operam de
forma simultânea. Para cada um dos níveis existe um rotor que se movimenta ao longo
de seu eixo principal e que contém diversas repartições as quais são constituídas por um
conjunto de placas ranhuradas e que, sob a ação de um campo magnético, recebem a polpa
de alimentação. Desta forma, as partículas paramagnéticas são capturadas pelas forças
magnéticas atrativas, ficando contidas na superfície das placas. O movimento rotatório
carrega o material aprisionado na superfície destas placas até um ponto onde existe um
fluxo de água descendente que transpassa pelas placas removendo o produto com
características intermediárias denominados “médio”, ainda sob ação de um campo
magnético. Em seguida, quando o ponto já se encontra fora da ação do campo magnético,
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um novo jato de água descendente faz a remoção do material denominado “concentrado”
(VIEIRA, 2008).

Conforme RIBEIRO (2010), os parâmetros usuais de operação do equipamento para
ajuste do processo, além do campo magnético, são:
•

Abertura do Gap das matrizes magnéticas (mm);

•

Velocidade do rotor (rpm);

•

Vazão de alimentação (L/h).

•

Sólidos na alimentação (%).

•

Pressão de lavagem do concentrado (kgf/cm²).

A GAUSTEC fabrica concentradores magnéticos de alta intensidade a úmido do tipo
carrossel que são aplicados a plantas de beneficiamento de minério de ferro para
diferentes fluxos. Dentre o portfólio da empresa destaca-se o modelo GHX-1400, com
capacidade de alimentação de até 1400 t/h. O equipamento, em escala piloto,
correspondente ao industrial citado acima é o Minimag G-340, com capacidade de
alimentação de 288 kg/h.

Figura 5 - Modelo industrial (à esquerda) e piloto (à direita) (Adaptado de
http://gaustec.com.br/produtos/, acessado em 06/06/2019).
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3.4 Separador Magnético Vertical Pulsante de Alto Gradiente (VPHGMS)
O separador magnético vertical pulsante de alto gradiente (VPHGMS – Vertical Ring and
Pulsating High Gradient Magnetic Separation), é um equipamento que dispõe de um
carrossel rotativo no seu eixo horizontal onde estão localizadas as matrizes. Um campo
magnético é, então, gerado no interior da chamada zona de separação. O material por sua
vez é inserido na caixa de alimentação e dali segue para a zona de separação. As partículas
magnéticas do material são atraídas, sob a ação do campo magnético gerado, e
transportadas da zona de separação para o topo do carrossel. Já fora da atuação do campo
magnético, o material magnético coletado é lavado e descarregado na caixa de
concentrados enquanto a força gravitacional e a força hidrodinâmica da pulsação de polpa
arrasta o material não magnético do interior das matrizes para a caixa de rejeitos (SILVA,
2012).

Não-Magnéticos
Figura 6 – VPHGMS esquemático (Adaptado de Catálogo Outotec em outotec.com).
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Figura 7 – VPHGMS Slon® (Adaptado de Catálogo Outotec em outotec.com).

Os parâmetros usuais de operação do equipamento para ajuste do processo, além do
campo magnético para o VPHGMS são:
•

Abertura do Gap das matrizes magnéticas (mm);

•

Vazão de alimentação (L/h).

•

Sólidos na alimentação (%).

•

Pulsação (Pulso/min).

A Outotec fabrica concentradores magnéticos do tipo vertical pulsante de alto gradiente
que são aplicados a plantas de beneficiamento de minério de ferro para diferentes fluxos.
Dentre o portfólio da empresa destaca-se o modelo Slon® 4000, com capacidade de
alimentação de até 450 t/h.
O equipamento, em escala piloto, correspondente ao industrial citado acima é o Slon®
500 e o Slon® 750, com capacidade de alimentação de até 130 kg/h e 250 k/h,
respectivamente. Também há um equipamento utilizado em escala laboratorial (bancada)
utilizado para testes exploratórios (Slon® 100), que utiliza pequenas quantidades de
massa em bateladas na ordem de grandeza de centenas de gramas.

23

Figura 8 – VPHGMS Slon® modelo 100 (Adaptado de phdpositionswetsus.eu).

3.5 WHIMS x VPHGMS

Apesar de diferenças existentes entre as tecnologias WHIMS (Wet High Intensity
Magnetic Separation) e VPHGMS (Vertical Ring and Pulsating High Gradient Magnetic
Separartion) em relação à concentração magnética, foi realizada uma comparação entre
ambas.

(DAHE, 1996) compara o consumo energético dos separadores do tipo WHIMS da LongiMultotec modelo 2000 e VPHGMS da Outotec modelo Slon® 2000. Tal comparação
também é mostrada por COSTA (2014) em seu estudo comparativo entre os dois
equipamentos conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Consumo energético VPHGMS x WHIMS 2000. (Adaptado de Costa, 2014).
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COSTA (2014) também compara o sistema de matrizes utilizados nos dois tipos de
equipamentos, uma vez que este sistema afeta diretamente nos resultados de recuperação
obtidos agindo sobre o valor do campo magnético alcançado e sobre entupimentos que
poderiam ocorrer conforme uma menor abertura da matriz.
O VPHGMS, geralmente, possui em sua configuração matrizes filamentares e
entrelaçadas constituídas de barras de aço para comportar diversas faixas de tamanho de
alimentação. As hastes seguem uma orientação que é perpendicular ao campo magnético
aplicado, de forma a otimizar a força magnética e, ainda, minimizar o risco de
aprisionamento de partículas (causando obstrução), quando em comparação com as
placas ranhuradas tradicionais do WHIMS (COSTA, 2014).
Já os separadores do tipo WHIMS fazem uso de matrizes ferromagnéticas, que consistem
em barras de aço inox as quais formam um conjunto de malhas magnéticas com abertura
selecionada em função da granulometria do material (COSTA, 2014). Na Figura 9 está
apresentado um desenho esquemático do funcionamento da matriz WHIMS e do
VPHGMS.

Figura 9 - Matriz do WHIMS x Matriz VPHGMS (Adaptado de Catálogo Outotec em outotec.com).
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O VPHGMS parece apresentar vantagem de espaçamento entre as matrizes, maior número
de linhas de fluxo magnético, além de uma etapa de pulsação.
Em contrapartida, atualmente a fabricantes de equipamentos WHIMS vem desenvolvendo
método aplicado anteriormente e juntamente ao equipamento magnético que permite
maximizar a taxa de alimentação minimizando ou eliminando o risco de obstruções
decorrentes da configuração ranhuradas da matriz (ROCHA, 2019).

3.6 Estudos de Separação Magnética para Recuperação Metálica de Ferro de
Rejeitos do Beneficiamento de Minérios de Ferro

Uma vez que o material correspondente aos finos da etapa da deslamagem representa uma
porcentagem significativa de massa do minério de ferro que poderia ser concentrado nas
etapas seguintes de um processo de beneficiamento, rotas alternativas para maximizar a
recuperação vêm sendo estudadas.

SALES (2012) obteve recuperação metálica global de 24,70%, utilizando concentração
magnética em dois estágios (rougher e cleaner) para o rejeito (95% abaixo de 34 µm)
proveniente do underflow do espessador de lamas da usina de Brucutu, localizada no
município de São Gonçalo do Rio Abaixo, estado de Minas Gerais. A amostra utilizada
nos testes forneceu concentrado com teor de ferro de 57,36% partindo de um teor de ferro
de 47,22%.

ROCHA (2018) realizou estudos de concentração de rejeito de flotação e lamas de
minério de ferro por separação magnética. Constatou que de todo o ferro presente em no
rejeito, 83,58% estava na fração abaixo de 37 µm. A concentração deste material foi feita
em um separador magnético de alta intensidade GAUSTEC modelo GX-300. Nos ensaios
industriais o equipamento foi configurado para três estágios de concentração (rougher,
cleaner e recleaner). Com a matriz do tipo convencional contendo abertura de 1,5 mm,
sob um campo magnético aplicado de 12000 Gauss e pressão de água de lavagem de
médio de 2,0 kgf/cm2, foi possível alcançar um teor de ferro no concentrado final de
26

62,7% em média e uma recuperação em massa global de cerca de 15% que, em termos de
produção, representaria em torno de 1.654.000 toneladas por ano na unidade estudada.

VIEIRA e QUEIROZ (2006) realizaram testes utilizando um concentrador magnético do
tipo WHIMS (modelo WHC-05S da Inbrás) para um rejeito da flotação reversa de minério
de ferro com teor médio de ferro de 10,33%. Foi utilizada matriz de 1,5 mm sob a atuação
de um campo magnético variando entre 12500 e 14830 Gauss, com rotação do carrossel
entre 2,5 rpm e 3,0 rpm, foi obtido um concentrado magnético com resultado para o teor
de ferro de 48,05% e recuperação em massa de 16,98% em média.

ULIANA et al. (2013) avaliaram o tratamento de um rejeito da flotação da Samarco
Mineração S.A., localizada no município de Marina - MG, contendo teor médio de 10%
de ferro. Utilizaram nesta avaliação, um equipamento do tipo WHIMS (modelo Minimag
da marca GAUSTEC) para produção de um concentrado rougher que foi enriquecido,
posteriormente, numa etapa cleaner. Foram obtidos resultados para ferro e sílica no
concentrado magnético final, respectivamente, de 66,9% e 3,1%. Para o rejeito magnético
final, obteve-se 6,2% de ferro.
OLIVEIRA (2006) utilizou um concentrador magnético da Inbrás denominado “Ferrous
Wheel” para recuperar ferro do underflow do espessador de lamas (cerca de 80% abaixo
de 32 µm) da usina de Conceição do complexo minerador de Itabira - MG, da VALE. A
intensidade do campo magnético sem as matrizes é de 2200 Gauss podendo chegar até
12000 Gauss com a utilização das matrizes. O percentual de sólidos utilizado na
alimentação do concentrador magnético durante a execução dos testes foi de 34%. A
rotação do carrossel de 1,5 rpm. Foi obtida uma recuperação em massa global, após um
estágio rougher e cleaner de cerca de 15% a partir de uma amostra contendo 41,90% de
ferro. Foi possível a obtenção de um concentrado com 67,56% de ferro.

SILVA (2012), realizou estudos de concentração magnética do rejeito proveniente do
espessador de lama de uma unidade de tratamento de minério itabirítico localizada no
Quadrilátero Ferrífero. A amostra possuía cerca de 30% da massa total passante em
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37 µm e teor de ferro de 32,89%. Foram realizados ensaios em escala piloto em
separadores magnéticos do tipo WHIMS e do tipo VPHGMS. Para comparar os resultados
obtidos nos equipamentos estudados, foi utilizado o conceito de eficiência ponderada para
a relação entre recuperação metalúrgica e recuperação mássica encontrando aquele com
melhor desempenho. A partir daí, realizou um estágio cleaner no equipamento do tipo
WHIMS (campo magnético de 6000 Gauss) obtendo um concentrado com 62,75% de
recuperação em massa e teor de ferro igual a 64,59%.

LI et al. (2010), tomaram amostras de rejeito da barragem contendo teor de ferro de
33,19%, de uma usina de processamento em Anshan, província de Liaoning, China,
visando o aproveitamento deste material no processo produtivo de um concentrado de
minério de ferro. As amostras seguiram para um processo de calcinação sob temperaturas
que variaram entre 600 °C e 900 °C. O produto seguiu para uma etapa de cominuição em
um moinho de bolas e, após 15 minutos, foi encaminhado para uma etapa de separação
magnética contendo 95% do material abaixo de 38 µm. Utilizando-se um separador
magnético de tambor (RK/CGS-ϕ400x300) sob uma velocidade de rotação de 25 rpm e
campo magnético de 120 mT. Foi obtido um concentrado magnético contendo 61,3% de
ferro e uma recuperação de 88,2%.

CHEN et al. (2009) utilizaram uma etapa de concentração magnética aplicada ao rejeito
de uma usina de processamento de minério de ferro localizada no extremo sul da China.
O rejeito tinha 28,76% de ferro sendo a hematita o principal mineral de ferro. A amostra
testada possuía 71,18% da massa abaixo de 37 µm. Para o teste de separação magnética,
foi utilizado um separador magnético de alto gradiente pulsante e uma matriz de 1,0 mm
de espessura. Foi obtido um concentrado magnético contendo 54,35% de ferro e uma
recuperação de 35,89%.

GOMES (2009) investigou a concentração magnética do rejeito da barragem da mina de
Córrego do Feijão. O teor de ferro da amostra utilizada nos testes foi de 48,08% sendo os
minerais portadores de ferro: a hematita, a magnetita, a martita e a goethita. Utilizando
um separador magnético do tipo tambor, modelo L4, da marca Inbrás, com abertura de
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2,5 mm para as matrizes e campo magnético variando entre 1000 Gauss e 4000 Gauss,
foi possível obter um concentrado com teor médio de ferro de 67,54% e recuperação
mássica de 68% para a fração granulométrica menor que 1,00 mm e maior que 0,15 mm.

GOMES (2017), estudou o aproveitamento de rejeito de minério de ferro (36,53% de Fe),
proveniente da mina de Pau Branco, localizada em Brumadinho - MG. Foram realizados
testes de separação magnética para três frações granulométricas sendo elas: >38 µm,
>10 µm e entre 10 µm e 38 µm. Foram testados três tipos de equipamentos de
concentração magnética, trabalhando com polpas com 30% de sólidos e pH natural. O
primeiro equipamento utilizado foi o separador Salas da Inbrás com campo de 800 Gauss
e velocidade angular do tambor de 150 rpm. O segundo equipamento utilizado foi o
separador Terras Raras da Inbrás com campo de 8000 Gauss. O terceiro equipamento
utilizado foi o separador de alta intensidade tipo carrossel utilizando abertura da matriz
variando de 1,0 mm a 1,5 mm, campo magnético variando de 6000 Gauss a 15000 Gauss,
e pressão de água de lavagem de 0,5 kgf/cm². O melhor resultado foi obtido utilizando o
separador magnético de alta intensidade e alto gradiente tipo carrossel para a fração entre
10 µm e 38 µm. Os parâmetros operacionais do equipamento foram: 1,5 mm de abertura
para a matriz, campo magnético de 10000 Gauss e 0,5 kgf/cm2 de pressão para água de
lavagem. Utilizando etapas rougher, cleaner, recleaner e scavenger para o
processamento do material foi obtido um concentrado final com teor de ferro de 65,91%
e recuperação mássica em torno de 50%.

SILVA (2014) e SILVA et al. (2018) utilizaram uma rota alternativa, paralela a uma rota
denominada convencional de flotação, utilizando um separador magnético de alta
intensidade do tipo carrossel, durante o processamento de uma amostra de minério de
ferro do Quadrilátero Ferrífero com d80 igual a 105 µm. Cada uma das rotas testadas
(alternativa e convencional) possuíam 5 estágios de processamento sendo as etapas de
moagem, flotação (rougher), remoagem flotação (cleaner) comum a ambas as rotas. A
etapa de deslamagem foi aplicada à rota convencional e a etapa de pré-concentração
utilizando separação magnética foi aplicada à rota alternativa, conforme Figura 10.
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Figura 10 – Rotas utilizadas durante a execução dos testes propostos por SILVA et al. (2018).

Os testes referentes à etapa de separação magnética seguindo a rota de processo
alternativa, proposta por SILVA (2014), foram realizados utilizando o modelo Minimag,
da marca GAUSTEC com taxa de alimentação de 288 kg/h (base seca). Para estes testes
foram realizadas uma etapa rougher sob ação de um campo magnético de 8000 Gauss e
uma etapa scavenger sob ação de um campo magnético de 12000 Gauss. A abertura das
matrizes utilizada foi de 5,0 mm e 1,5 mm, respectivamente. Para a amostra utilizada nos
testes, durante a alimentação de ambas as rotas, contendo teor de ferro de 44,72% foram
obtidas recuperações em massa de 53,6% e 50,3%, para as rotas convencional e
alternativas, respectivamente. Além disso, um teor de ferro de 55,42% foi obtido a partir
da etapa de concentração magnética. A rota alternativa apresentou melhores valores de
recuperação mássica e metálica do processo e apresentou menor teor de SiO2 na
alimentação da etapa de flotação, deste modo, a rota de processo alternativa (separação
magnética + flotação) seria uma alternativa para o processamento de minérios de baixo
teor de Fe.

3.7 Comportamento magnético das espécies minerais majoritárias do rejeito da
deslamagem do sistema Minas-Rio.

Parâmetros como a sensibilidade, a permeabilidade e o momento magnético são utilizados
para

caracterizar

as

propriedades

magnéticas

dos

sólidos.

CORNELL

E
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SCHWERTMANN (2003) descrevem estas propriedades para as diferentes espécies
minerais quando elas são submetidas à atuação de um campo magnético. Para este
trabalho é apresentado apenas o comportamento magnético dos óxidos, óxidos-hidróxidos
de ferro e do quartzo, presentes no rejeito da deslamagem do sistema Minas-Rio.
Hematita: A hematita (α-Fe2O3) é antiferromagnética para uma temperatura abaixo de
260 K (Temperatura de Morin). À temperatura ambiente ela se torna fracamente
ferromagnética e para uma temperatura acima de 956 K (Temperatura de Curie),
paramagnética.

Figura 11 - Dependência da temperatura para as propriedades magnéticas da hematita. TC = temperatura
Curie, TM = temperatura de Morin, pm = região paramagnética, wfm = região tida como ferromagnética
de natureza fraca e afm = região antiferromagnética (Adaptado de Cornell e Schwertmann, 2003).

DUNLOP e OZDEMIR (1997) descrevem a hematita portadora de uma estrutura
romboédrica, a qual é formada por hexágonos sobrepostos. Os íons Fe³+ estão inseridos
nos vértices destes hexágonos. A anisotropia magnetocristalina é negativa a temperatura
ambiente e, consequentemente, os momentos magnéticos associados aos íons de ferro se
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localizam no plano basal da estrutura cristalina. Para cada plano basal existente, as
interações de troca entre os íons de ferro presentes na vizinhança são positivas e, então,
os momentos magnéticos são alinhados no mesmo sentido. No entanto, considerando
planos basais subsequentes, as interações de troca são negativas e os momentos
magnéticos tornam-se paralelos, com sentidos opostos, criando o comportamento
antiferromagnético para a hematita. Além disso, DUNLOP e OZDEMIR (1997), citam
que uma fraca magnetização espontânea é induzida perpendicularmente ao plano basal
devido ao fato de planos adjacentes se encontrarem levemente deslocados em relação ao
paralelismo provocado pelas interações de troca. Esta magnetização é denominada de
ferromagnetismo parasítico.

Figura 12 - Estrutura cristalina magnética da hematita (Adaptado de Dunlop, 1997).

Além do comportamento de ferromagnetismo parasítico citado, a hematita possui um
ferromagnetismo denominado isotrópico, criado a partir de defeitos da rede cristalina ou
ainda defeitos químicos resultantes da substituição de íons de ferro por íons de outros
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elementos. Assim, o ferromagnetismo denominado isotrópico se torna relativamente
significante para criar uma componente ferromagnética.
Goethita: A goethita (αFeOOH) é um oxihidróxido de ferro e possui comportamento
antiferromagnético à temperatura ambiente. No estado antiferromagnético, os spins dos
elétrons são orientados ao longo do eixo denominado de b na Figura 13, com giros para
cima e para baixo em cadeias alternadas de octaedros.

Figura 13 – Estrutura cristalina magnética da goethita (Adaptado de Cornell e Schwertmann, 2003).

A goethita possui uma estrutura ortorrômbica e assim como a hematita, apresenta um
ferromagnetismo qualificado como superimposto, mas de menor intensidade. Além disso
este ferromagnetismo gerado também parece ter sua origem em momento de defeito. A
baixa magnetização espontânea intrínseca da goethita faz com que seja necessária a
aplicação de altos campos de forma a mover a sua magnetização (DUNLOP e OZDEMIR,
1997).
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Quartzo: O quartzo (SiO2) possui comportamento diamagnético. Neste estado o
comportamento dele é o de repulsão na presença de campos magnéticos embora esta força
seja extremamente pequena. O quartzo, quando submetido a um campo magnético
externo apresenta, portanto, um momento dipolar magnético orientado no sentido oposto
ao do campo magnético externo.

Um desenho esquemático sobre o comportamento magnético das espécies minerais
citadas acima, pode ser visualizado na Figura 14.

Figura 14 – Desenho esquemático sobre o comportamento magnético de espécies minerais majoritárias
encontradas no rejeito da deslamagem do sistema Minas-Rio (Adaptado de Dearing, 1999).

3.8 Comportamento de Partículas Finas na Separação Magnética

LU et al. (2005) descrevem a floculação magnética como um fenômeno que ocorre para
partículas de granulometria fina de espécies ferromagnéticas em suspensão e que pode
ser observado durante o processamento e de separação destas partículas. Flocos, em forma
de cadeia de partículas ferromagnéticas, são formados a partir da força de atração
magnética entre as partículas passíveis de suscetibilidade magnética. Os autores ressaltam
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que partículas fracamente magnéticas (paramagnéticas) também podem formar agregados
quando expostas em um campo magnético de intensidade suficientemente alta.
Partículas ferromagnéticas de granulação bem inferior a partículas não magnéticas
também podem formar agregados por forças de superfície atrativas provocadas por
fenômenos como forças de Van der Waals ou dupla camada elétrica (heterocoagulação).
As partículas não-magnéticas aliam-se, então, às partículas ferromagnéticas por meio
destas forças superficiais atrativas formando uma associação de partículas mistas,
providas de propriedades magnéticas (LU et al., 2005).

Segundo LU et al. (2005), a agregação das partículas magnéticas, ocorrerá por fenômenos
de revestimento, semeadura e arraste, conforme a Figura 15. O fenômeno de revestimento
ocorre quando as partículas magnéticas são menores que as não-magnéticas, se
envolvendo nas mesmas. Já o fenômeno de semeadura ocorre quando o tamanho entre as
partículas magnéticas e não-magnéticas é bastante homogêneo e a agregação é disposta
de forma intercalada. Por fim, o fenômeno de arraste ocorre quando o tamanho das
partículas magnéticas se sobressai ao das partículas não-magnéticas e estas acabam sendo
arrastadas para o concentrado.

Figura 15 – Fenômenos que ocorrem para a agregação de partículas magnéticas (Adaptado de Lu, et al.,
2005).
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MARTINEZ et al (2011) observaram em seu trabalho altos teores de SiO2 em
concentrados produzidos no separador magnético de alta intensidade por consequência
da formação de agregados entre as partículas magnéticas. Havia cadeias formadas pela
associação de partículas paramagnéticas e partículas de quartzo. O aprisionamento de
partículas não magnéticas e fracamente magnéticas na camada de material inicialmente
depositada na matriz e a captura magnética de partículas de minerais de ganga fracamente
magnéticas, são uma das causas para a restrição de aplicação de separadores magnéticos
de alta intensidade para muitos sistemas.

Uma tentativa de minimizar os problemas acima é através da elevação do nível de
estabilidade do sistema, via adição de eletrólitos inorgânicos (dispersantes) e ou
polieletrólitos.

3.9 Utilização de Reagentes Dispersantes em Processamento Mineral

O uso de dispersantes pode ser uma alternativa para processos de separação magnética
que são prejudicados pela agregação de partículas não magnéticas e partículas
magnéticas, o que impede que elas sejam separadas, ou seja, percorram trajetórias
diferentes quando expostas há um campo induzido por um equipamento. Outra questão
são as partículas finas que tendem a agregar-se ou recobrir outras partículas mais grossas.
Uma etapa antecedente à concentração para dispersar o material pode aumentar a
probabilidade de recuperação da partícula com susceptibilidade magnética.

BRANDÃO (2009) cita que a estabilidade de um sistema disperso é atingida quando se
adiciona eletrólitos inorgânicos, denominados dispersantes, em que os íons dos
dispersantes adsorvem na interface sólido/líquido, alterando a carga elétrica e
aumentando a repulsão eletrostática entre partículas das espécies minerais. Medidas
experimentais na interface sólido/líquido, porém, faz com que o potencial zeta seja um
item bastante relevante no processamento mineral.
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O potencial zeta pode ser diretamente obtido aplicando técnicas experimentais bem
estabelecidas. Assim, valores mais altos do potencial zeta podem ser associados a altos
graus de dispersão. Já para valores baixos e próximos de zero poderiam levar à agregação
por coagulação (BRANDÃO, 2009).

VYDYADHAR et al. (2012) realizou medições para potencial zeta da hematita e do
quartzo. Os potenciais zeta do quartzo e da hematita em função do pH podem ser
representados na Figura 16. O ponto isoelétrico de quartzo é atingido para pH em torno
de 2 e para a hematita, em pH em torno de 6,7. Os potenciais zeta do quartzo são
carregados negativamente em toda a região do pH, e a carga negativa aumenta com o
aumento do pH. A hematita adquire carga positiva abaixo de pH igual a 6,7 e o potencial
zeta diminui com o aumento do pH.

Potencial Zeta (mV)

Quartzo
Hematita

Figura 16 – Potencial Zeta do Quartzo e da Hematita em função do pH (Adaptado de Vydyadhar et al.,
2012).

LOPES et al. (2009) também efetuou medidas de potencial zeta da hematita e do quartzo,
condicionados em água destilada e, posteriormente, condicionados com os reagentes
37

utilizados nos ensaios denominados de microflotação. Os pontos isoelétricos do quartzo
e da hematita ocorreram nos valores de pH 1,8 e 7,8.

FERREIRA (2002) estudou o fenômeno de agregação/dispersão de lamas de minério de
ferro com foco em fenômenos interfaciais, na presença e na ausência de reagentes
químicos e dispersantes. O pH da suspensão afetou bastante o estado de
agregação/dispersão e, em consequência disso, também afetou o comportamento
reológico de cada lama estudada. Na faixa de pH alcalina, as lamas dispersaram-se. Foi
utilizado o dispersante hexametafosfato de sódio em pH igual a 7, sendo efetivo na
dispersão das amostras de lama testadas. O comportamento reológico da polpa, quando
em presença do reagente dispersante, se correlacionou com as medidas de potencial zeta,
o qual se tornou mais negativo à medida que a concentração de hexametafosfato
aumentou.

A ação dispersante do silicato de sódio está associada com a dissociação do ácido polisilícico, capaz de se ionizar, parcialmente, em solução aquosa. A adsorção do silicato de
sódio provoca então um aumento da carga negativa do sódio levando à estabilização do
sistema. Assim, a dispersão irá ocorrer com o aumento do valor negativo do potencial
zeta e das camadas hidratadas da superfície mineral (BULATOVIC, 2007).

LOPES et al. (2011) utilizam em seu trabalho o silicato de sódio como reagente capaz de
promover a dispersão na indústria mineral. Na presença de água, o silicato de sódio
promove a formação das espécies de ação depressora e/ou dispersante e à medida que a
concentração da solução aumenta, os silicatos poliméricos formam ânions silicatados
coloidais. A adição de uma espécie básica em solução aquosa possibilita a adsorção dos
íons OH- sobre as partículas de silicato, atribuindo uma carga superficial mais negativa e,
portanto, aumentando a repulsão eletrostática entre elas. O silicato de sódio influencia
diretamente no potencial zeta de quartzo na presença de íons metálicos susceptíveis ao
mecanismo de hidrólise e esse efeito associa-se à quantidade de silicato e ao pH da
suspensão.
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Para LOPES et al. (2011), os mecanismos de ação do silicato de sódio sobre as superfícies
minerais não são conhecidos. Em uma solução aquosa, o silicato de sódio pode sofrer
desde o fenômeno de hidrólise até o de oligomerização, dependendo do pH, da dosagem
aplicada e, também, do módulo do silicato. As espécies silicáticas formadas pela hidrólise
possuem, então, carga negativa e mantém a hidrofilicidade da superfície mineral,
dispersando ou precipitando esses minerais em sistemas de flotação.

Segundo SILVA, 2011, o mecanismo proposto para a adsorção do silicato de sódio na
superfície do quartzo, utilizando uma concentração de 1000g/t em pH igual a 7 e 11 pode
ser demonstrado na Figura 17.

Figura 17 – Mecanismo para a adsorção do silicato de sódio na superfície do quartzo (Adaptado de Silva,
2011).

Dessa forma, em pH igual a 7, o quartzo tende a ter uma superfície mais negativa. Já em
pH igual a 11, a superfície do quartzo não apresenta grupos hidroxilas fazendo com que
não ocorra a adsorção do silicato de sódio na superfície do quartzo (SILVA, 2011).
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LOPES et al. (2009) observou que a reversão do potencial zeta da hematita ocorre para
pH em torno de 3,5 quando utilizou oleato de sódio e oleato de sódio/silicato de sódio.
Entre os valores de pH 2 e 4 acredita-se que ocorra atração eletrostática do grupo
carboxilato com a superfície da hematita carregada positivamente e para pH acima de 7,8,
a adsorção química deve ocorrer.

Figura 18 – Potencial zeta de hematita condicionada em água destilada, hematita na presença de oleato de
sódio, hematita na presença de oleato de sódio e silicato de sódio (Adaptado de Lopes, 2009).

LU et al. (2005) citam em seu trabalho um exemplo bem-sucedido aplicado em uma mina
de minério de ferro na China, onde foi utilizada uma etapa de co-agregação magnética
entre partículas fracamente magnéticas com partículas magnéticas. A floculação seletiva
dos finos de hematita foi realizada utilizando hidróxido de sódio e silicato de sódio a um
pH básico entre 9,5 e 11,5. A magnetita presente no minério de ferro desta mina serviu
como base para o fenômeno de semeadura. Os flóculos formados foram obtidos após
estágios de deslamagem gerando um concentrado magnético com teor de ferro de 61,87%
e recuperação metalúrgica de 83,3% a partir de um Run of Mine contendo 32,3% de ferro.
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Segundo ABREU (2018), a floculação seletiva consiste em um método que compreende
a utilização de reagentes químicos dispersantes e floculantes para a concentração de
minérios de granulometria ultrafina (<10 μm). Os reagentes químicos floculantes formam
partículas agregadas (flóculos) com uma maior granulometria ao se adsorverem,
seletivamente, na superfície de um determinado mineral. Com isso, estas partículas
formadas podem, então, ser separadas das restantes na suspensão pelos processos de
flotação, separação magnética dentre outros.

SONG e VALDIVIESO (2002) utilizaram o conceito de floculação hidrofóbica seletiva
associado a uma etapa de concentração magnética. Para isto um minério de ferro (teor de
30,50% de ferro) e com mais de 80% das partículas abaixo de 15 µm, provenientes da
mina da China, East Anshan em Lianoning foi testado. Foi utilizado o silicato de sódio
(em torno de 0,9 kg/t a 1,0 kg/t) para a dispersão da polpa em pH 9,2 e em seguida a polpa
foi condicionada a 1200 rpm com oleato de sódio ou uma emulsão de querosene, o que
possibilitou a formação de flocos hidrofóbicos de minerais de ferro. A polpa foi então
alimentada em um separador magnético de alta intensidade do tipo carrossel, contendo
15% de sólidos e sob a atuação de um campo magnético variando de 5000 Gauss a
14000 Gauss. Foi possível a obtenção de um concentrado magnético contendo teor de
ferro de 56% e com recuperação em massa de 88% com apenas uma passagem do material
pelo separador magnético.

ABREU (2018) realizou estudos de floculação seletiva para o rejeito da deslamagem do
minério de ferro processado na planta de Germano da Samarco Mineração para alimentar
uma etapa de separação magnética. Para isso, testou os reagentes dispersantes
anteriormente a esta etapa visando promover uma boa seletividade. Os reagentes
dispersantes utilizados foram o metassilicato de sódio e o hexametafosfato de sódio. Os
testes de turbidez constataram uma maior dispersão para o hexametafosfato de sódio em
relação à utilização do metassilicato de sódio, em pH igual a 10,5.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo apresenta a forma de coleta da amostra do rejeito da deslamagem do circuito
industrial da usina de beneficiamento do sistema Minas-Rio da Anglo American, em
Conceição do Mato Dentro, MG. A amostra coletada foi enviada para o Centro de
Tecnologia Mineral da própria empresa onde foram preparadas para a realização da
caracterização e de testes no separador magnético de alta intensidade do tipo carrossel
(WHIMS). Os testes utilizando o Slon® (VPHGMS) foram realizados na Fundação
Gorceix.

4.1 Amostragem

Foi realizada amostragem do rejeito da deslamagem em forma de polpa de forma a se
obter massa suficiente para realização da caracterização e ensaios nas diferentes rotas de
concentração utilizando os separadores magnéticos. Esta amostragem foi realizada
utilizando um amostrador de polpa automático do tipo Vezin do fornecedor Multotec
garantindo representatividade da amostra gerada.

4.2 Caracterização da Amostra do Rejeito da Deslamagem

4.2.1 Caracterização Granulométrica
A análise granulométrica foi realizada por granulômetro a laser modelo Saturn Digisizer
II da Micromeritics no Laboratório Físico-Químico da Anglo American.

4.2.2 Caracterização Mineralógica via QEMSCAN®

A caracterização mineralógica do rejeito da deslamagem foi realizada via microscópio
eletrônico de varredura (MEV) automatizado com o sistema QEMSCAN® com fonte de
tungstênio modelo EVO-50 da Zeiss. O software iMeasure foi utilizado para a realização
das medições e os dados foram tratados a partir do software iDiscovery. O modelo de
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análise PMA (Particle Mineral Analysis) foi utilizado. Como o foco do estudo é o rejeito
de um minério de ferro, já foi desenvolvido um protocolo, Species Identification Protocol
(SIP), contendo a assembleia mineralógica característica do minério do qual é proveniente
do rejeito. O QEMSCAN® foi operado utilizando uma aceleração de voltagem de 25 kV
e uma corrente de aproximadamente 5 nA. Para isto foram selecionadas 9 amostras
cabeças geradas a partir da amostra global.

4.2.3 Análise Química

Os elementos e ou compostos químicos majoritários do rejeito da deslamagem foram
quantificados pelo método analítico de fluorescência de raio-x em pastilhas fundidas, por
meio do aparelho Axios Fast da Panalytical localizado no Laboratório Físico-Químico da
Anglo American.

4.2.4 Análise da Superfície Específica
A superfície específica foi determinada utilizando o método que é aplicado para
determinação da finura do material nas indústrias cimenteiras. Trata-se de um método
comparativo onde se faz necessária uma amostra de superfície específica conhecida como
padrão de comparação. O método é uma prática adotada no segmento por grande parte
dos laboratórios de análises físico-químicas de plantas de mineração e leva em
consideração uma determinada quantidade de ar que atravessa uma camada compactada
do material durante um intervalo de tempo. Para efeito de controle, a medida de superfície
específica pelo método de Blaine ainda é considerada uma boa alternativa para a medição
de quão fino o material se apresenta. As medidas de superfície específica foram realizadas
no equipamento PC Blaine Star da ZEB do Laboratório Físico-Químico da Anglo
American.

4.3 Ensaios Tecnológicos

43

Foram propostas diferentes rotas para o estudo tecnológico utilizando o WHIMS (Wet
High Intensity Magnetic Separation) e o VPHGMS (Vertically Ring Pulsating High
Gradient Magnetic Separation).
•

Rota 1: Separação magnética utilizando rejeito da deslamagem in natura
(WHIMS);

•

Rota 2: Separação magnética precedida de dispersão (WHIMS);

•

Rota 3: Separação magnética precedida de dispersão e uma etapa de deslamagem
adicional (WHIMS);

•

Rota 4: Separação magnética utilizando rejeito da deslamagem in natura
(VPHGMS);

•

Rota 5: Separação magnética precedida de dispersão (VPHGMS).

Todos os testes de separação magnética utilizando o WHIMS, foram realizados utilizando
o separador magnético de alta intensidade Minimag, modelo G-340, da marca
GAUSTEC, com capacidade de alimentação de 288 kg/h. Todos os testes foram
realizados considerando os parâmetros fixados, conforme melhores práticas do

Rotação: 5,0 rpm

•

Pressão de lavagem do concentrado: 4,0 kgf/cm²

•

Vazão volumétrica de alimentação: 0,46 m³/h

Dispersão

•

Dispersão

laboratório interno e conforme algumas orientações do manual do fornecedor:

Figura 19 – Rotas experimentais para testes de separação magnética com rejeito da deslamagem. Rotas 1,
2 e 3, (WHIMS) da esquerda para a direita.
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Já os testes de separação magnética utilizando o VPHGMS, foram realizados utilizando o
separador magnético Slon®, da Outotec, modelo 100, de bancada, que utiliza alíquotas
secas em batelada com cerca de 200 g/250 g cada. A pulsação pode variar de 0 a 300
pulsos/minuto.

4.3.1 Ensaios de separação magnética de alta intensidade com o rejeito da
deslamagem In Natura utilizando WHIMS (Rota 1).

Com o objetivo de investigar se as variáveis campo magnético, matriz e porcentagem de
sólidos da polpa de alimentação, têm influência nas respostas foi realizado um
planejamento experimental fatorial conforme Tabela 2. As respostas analisadas foram
teor de ferro no concentrado magnético obtido, recuperação mássica e recuperação
metalúrgica.
Tabela 2 – Planejamento experimental fatorial dos ensaios realizados no separador WHIMS –
GAUSTEC

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
151
16
17
18

Campo Magnético (Gauss) Matriz (mm) Sólidos (%)
14.000
0,5
36
14.000
1,1
36
14.000
1,5
36
16.000
0,5
36
16.000
1,1
36
16.000
1,5
36
14.000
0,5
20
14.000
1,1
20
14.000
1,5
20
16.000
0,5
20
16.000
1,1
20
16.000
1,5
20
14.000
0,5
5
14.000
1,1
5
14.000
1,5
5
16.000
0,5
5
16.000
1,1
5
16.000
1,5
5
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4.3.2 Ensaios de separação magnética com o rejeito da deslamagem após
dispersão utilizando WHIMS (Rota 2).

4.3.2.1 Testes de dispersão do rejeito da deslamagem

Foram realizados ensaios de dispersão para a polpa de rejeito da deslamagem de forma a
obter a melhor performance do reagente dispersante com sua respectiva dosagem. Foram
utilizados 3 reagentes dispersantes (hexametafosfato de sódio, silicato de sódio e
metassilicato de sódio). Os testes de dispersão foram realizados para a polpa de rejeito da
deslamagem preparadas com 5% de sólidos.

Para os testes de dispersão foi utilizado o tubo de dispersão padrão (tubo de Galéry) ou
seja, um tubo com diâmetro de 4,5 cm e altura de 18,5 cm contendo um orifício a 1,5 cm
do fundo do tubo para a saída do material sobrenadante. O conjunto é composto por um
agitador magnético que promove a agitação da polpa. O tempo de agitação da polpa foi
igual a 5 minutos. Após este intervalo de tempo, a polpa ficava em regime de
sedimentação por 1 minuto (TOTOU, 2010).

Foram realizados testes com três dosagens diferentes para cada um dos reagentes (100 g/t,
300 g/t e 500 g/t). O pH também foi um fator a ser avaliado na busca do melhor reagente
e dosagem. Foram praticados três valores de pH para cada uma das dosagens de cada
reagente (pH = 9, pH = 10 e pH = 11). O pH para cada teste foi corrigido com hidróxido
de sódio a 1% (p/v). Recolhia-se separadamente a fração dispersa e a afundada e as
frações eram secadas na estufa e posteriormente pesadas. De forma esquemática o
conjunto para os ensaios de dispersão estão representados na Figura 20. Na Tabela 3 está
apresentada a configuração dos ensaios de dispersão. O grau de dispersão foi determinado
pelo quociente entre a massa do material sobrenadante e a massa do material total
(sedimentado + sobrenadante).
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Figura 20 – Desenho esquemático do conjunto para os ensaios de dispersão (Adaptado de GALÉRY,
1985)
Tabela 3 – Configuração dos testes de dispersão.

Metasilicato de sódio

Silicato de sódio

Hexametafosfato de sódio

Reagente # Teste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

pH Dosagem (g/t)
9,0
100
10,0
100
11,0
100
9,0
300
10,0
300
11,0
300
9,0
500
10,0
500
11,0
500
9,0
100
10,0
100
11,0
100
9,0
300
10,0
300
11,0
300
9,0
500
10,0
500
11,0
500
9,0
100
10,0
100
11,0
100
9,0
300
10,0
300
11,0
300
9,0
500
10,0
500
11,0
500
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4.3.2.2 Ensaios de separação magnética após a etapa de dispersão

Os ensaios de separação magnética para esta etapa contemplaram a melhor configuração
obtida na Rota 1 em termos de campo magnético, matriz e percentual de sólidos. Foi
adicionado o reagente no pH com melhor desempenho nos ensaios de dispersão, corrigido
com hidróxido de sódio considerando a melhor configuração obtida na Rota 1.

4.3.3 Ensaios de separação magnética com o rejeito da deslamagem após etapa
de deslamagem adicional utilizando WHIMS (Rota 3).

4.3.3.1 Ensaios de deslamagem

Uma etapa de deslamagem adicional também foi realizada no Centro Tecnológico
Mineral da Anglo American, em Conceição do Mato Dentro, MG, utilizando o overflow
coletado da deslamagem industrial. Antecedendo a deslamagem era adicionado no tanque
de homogeneização da polpa, o reagente com melhor desempenho em termos de
dispersão sob ação do pH ótimo. A deslamagem adicional foi realizada utilizando um
hidrociclone com diâmetro de 2,0 mm. O objetivo foi utilizar o underflow desta etapa de
deslamagem adicional nos testes de separação magnética de modo a avaliar uma possível
melhoria nos resultados. O overflow gerado a partir desta etapa adicional de deslamagem,
contendo a maior parte de material contaminante (argilominerais) foi destinado para
descarte, não sendo objetivo deste estudo

4.3.3.2 Ensaios de separação magnética após etapa de deslamagem

O underflow da etapa de deslamagem adicional foi utilizado nos testes de separação
magnética utilizando a melhor configuração obtida na Rota 1 em termos de campo
magnético, matriz e percentual de sólidos.

4.3.4 Ensaios de separação magnética de alta intensidade com o rejeito da
deslamagem In Natura utilizando VPHGMS (Rota 4).
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Para esta rota foi realizado também um planejamento experimental fatorial conforme
Tabela 4. O intuito foi investigar se as variáveis campo magnético, matriz e pulsação têm
influência nas respostas. As respostas analisadas foram teor de ferro no concentrado
magnético obtido, recuperação mássica e recuperação metalúrgica. Para cada um dos testes
foi realizada uma duplicata para melhor explorar as condições dos testes.

Tabela 4 – Planejamento experimental fatorial dos ensaios realizados no separador VPHGMS –
Outotec.

Teste #
1
2
3
4
5
6
7
8

Matriz (mm) Campo (Gauss) Pulsação por min
1,5
8000
300
1,5
8000
400
1,5
10000
300
1,5
10000
400
2,0
8000
300
2,0
8000
400
2,0
10000
300
2,0
10000
400

4.3.5 Ensaios de separação magnética com o rejeito da deslamagem após
dispersão utilizando VPHGMS (Rota 5).

Devido a restrições em relação à quantidade de amostra e à disponibilidade do
equipamento, para esta etapa, foi proposto um único teste de separação magnética
antecedido de uma etapa de dispersão com caráter exclusivamente exploratório e baseado
na experiência do fornecedor. Para isto, foi utilizado como dispersante o hidróxido de
sódio com dosagem suficiente para atingir um pH para a polpa igual a 10. Após esta
premissa ser atingida, fez-se então um teste de concentração magnética considerando os
melhores parâmetros operacionais quanto a campo magnético, abertura de matriz e
pulsação, obtidos na Rota 4.

4.3.6 Ensaios de separação magnética com o rejeito da deslamagem após
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dispersão utilizando VPHGMS (teste extra).

Um teste adicional, chamado aqui de teste extra, foi realizado utilizando o Slon® em
escala piloto modelo 750. Para o teste extra os parâmetros seguintes foram utilizados,
segundo orientações do fornecedor:
•

Rotação: 2,0 rpm

•

Vazão volumétrica de alimentação: 0,54 m³/h

Este teste extra foi composto ainda por dois sub-experimentos de forma a tentar uma
avaliação de desempenho ao se trabalhar com taxas de alimentação no separador
magnético mais baixas (64,4 kg/h) e mais altas (75,3 kg/h).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Análise Granulométrica do rejeito da deslamagem

A Figura 19 mostra a distribuição granulométrica da amostra do rejeito da deslamagem
típico do sistema Minas-Rio. Pode-se observar que 87,15% do material, em média,
encontra-se na abaixo de 38 µm e 42,41% do material, em média, encontra-se abaixo de
10 µm. O d80 da amostra do rejeito da deslamagem, é igual a 28 µm.

Distribuição Granulométrica do Rejeito da Deslamagem
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Figura 21 – Distribuição granulométrica do rejeito da deslamagem do sistema Minas-Rio, Conceição do
Mato Dentro, MG.

5.2 Análise Mineralógica via QEMSCAN®

Foram realizadas análises para determinação da composição mineralógica do rejeito
da deslamagem. Os resultados mostraram que o rejeito da deslamagem é composto,
predominantemente, e em ordem decrescente por: goethita, hematita, quartzo,
muscovita, caulinita e gibbsita. Conforme pode ser visto na Figura 22.
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Figura 22 – Composição mineralógica das amostras do rejeito da deslamagem determinada via
microscópio eletrônico de varredura (MEV) automatizado com o sistema QEMSCAN® e interpretada
utilizando o software iDiscovery.

A Tabela 5 mostra os intervalos granulométricos em que se concentram as espécies
minerais identificadas na amostra do rejeito da deslamagem conforme a análise do
microscópio eletrônico de varredura, utilizando o software de interpretação
iDiscovery. A hematita e os argilominerais são as espécies minerais predominantes
até a granulação de 20 µm. Quase 60% do quartzo também está abaixo de 20 µm e
cerca de 40% está entre 20 µm e 80 µm.

Tabela 5 – Quantidade (%) das espécies minerais majoritárias do rejeito da deslamagem distribuída por
intervalos de granulometria.

Faixa (µm) Hematita Quartzo Caulinita Muscovita Goethita Gibbsita
0-20

96,7

58,2

93,1

92,5

87,1

98,1

20-40

3,3

26,4

5,9

6,7

8,6

1,4

40-80

0,0

13,9

1,0

0,8

4,1

0,6

80-160

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,0

160-320

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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A fotomicrografia abaixo mostra as associações de hematita e goethita encontradas
no Run of Mine de um itabirito friável típico do sistema Minas-Rio.

Figura 23 – Associação hematita + goethita. Fotomicrografia. Luz refletida, nicóis paralelos, objetiva 4X.

A goethita, geralmente, pode ocorrer nas formas botrioidal, maciça e terrosa.

A goethita presente na associação entre hematita e goethita do rejeito da deslamagem
do sistema Minas-Rio é, em geral, classificada como goethita terrosa, ou seja, possui
grau de hidratação mais elevado e consistência terrosa, com granulometria muito fina
(menor que 10 µm) e com contaminantes mais elevados.

Esta associação se dá na forma de finas camadas ao redor dos grãos e através de
reentrâncias presentes nos grãos (SANTOS e BRANDÃO, 2002).

Para as outras fases minerais (quartzo e argilominerais) poucas associações foram
observadas.

5.3 Análise Química
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Os resultados da composição química média (%Fe, %Al2O3, %SiO2) do rejeito da
deslamagem foram de 38,08%, 5,92% e 33,67%, respectivamente. Estes resultados
mostram que o rejeito da deslamagem, destinado à barragem de rejeitos, possui teor de
ferro compatível com o do Run of Mine do Minas-Rio da Anglo American (39,80%), e
que, portanto, poderia ser indicado a uma etapa de concentração para ser recuperado,
embora a maior quantidade de alumina presente.
5.4 Análise de Superfície Específica

O conceito de superfície específica é bastante importante para a produção de pellet feed. Quanto maior o valor da superfície específica para um pellet-feed, maior será a
energia superficial das partículas que compõe este material, favorecendo o processo
de pelotização (SCHNEIDER e NEUMANN, 2002).
Geralmente, a medida de superfície específica está relacionada à quantidade de
material com distribuição granulométrica abaixo de 20 micrômetros. Estas partículas
se relacionam diretamente com a quantidade de material denominado argilomineral.
O resultado médio para a superfície específica (Blaine) para a amostra do rejeito da
deslamagem utilizado na alimentação do separador magnético foi de 6381 g/cm². O
valor de referência para a superfície específica do pellet-feed produzido pela Anglo
American é de 1000 g/cm².

5.5 Ensaios de separação magnética de alta intensidade com o rejeito da
deslamagem In Natura WHIMS (Rota 1).
Para os ensaios tecnológicos de separação magnética referente à Rota 1 foi proposto um
planejamento experimental fatorial considerando 18 alíquotas da amostra global do
rejeito da deslamagem industrial da planta de beneficiamento do sistema Minas-Rio da
Anglo American, com o objetivo de otimizar os parâmetros operacionais do concentrador.
Foram avaliados campo magnético, abertura das matrizes e percentual de sólidos na
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alimentação dele. Os ensaios foram realizados utilizando campos magnéticos de 14000
Gauss e de 16000 Gauss. As matrizes utilizadas com abertura de 0,5 mm, 1,1 mm e
1,5 mm. O percentual de sólidos do rejeito da deslamagem na alimentação do separador
magnético também foi avaliado, sendo utilizados valores de 5%, 20% e 35%. A partir daí
foi possível obter as melhores condições operacionais para as rotas subsequentes. A
recuperação metalúrgica, a recuperação mássica e o teor de ferro obtido no concentrado
magnético foram os fatores utilizados para avaliação das melhores condições
operacionais. Os resultados foram exportados para o software MINITAB18® onde
análises para a melhor performance foram realizadas. Um gráfico de resposta do tipo
Cubo foi utilizado para avaliação de cada um dos fatores.

Figura 24 - Resposta de desempenho para o fator Recuperação Mássica (%R. Mássica).
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Figura 25 - Resposta de desempenho para o fator Ferro no Concentrado (%Fe Conc.).

Figura 26 – Resposta de desempenho para o fator Recuperação Metalúrgica (%R. Fe).
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Um gráfico de otimização para os parâmetros avaliados também foi gerado no
MINITAB18®. A otimização foi realizada considerando maximizar recuperação
metalúrgica, recuperação mássica e teor de ferro no concentrado.
Os parâmetros obtidos como aqueles com melhor desempenho para as respostas
otimizadas foram abertura da matriz de 0,5 mm, campo magnético de 16.000 Gauss e
concentração de sólidos de 5% na alimentação do separador magnético. Os resultados
otimizados para a recuperação em massa, teor de ferro no concentrado e a recuperação
metalúrgica foram, respectivamente, conforme mostrado na Figura 27, 30,95%, 54,12%
e 40,58%.

Figura 27 – Gráfico de otimização para os ensaios utilizando WHIMS (Rota 1).
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Foi realizada ainda uma análise dos principais parâmetros analisados bem como as
interações entre eles. Para isso foi feito um gráfico de pareto dos efeitos padronizados
utilizando o software MINITAB18®.

Figura 28 – Gráfico de pareto dos efeitos padronizados (Recuperação Mássica) - WHIMS.

Figura 29 – Gráfico de pareto dos efeitos padronizados (%Fe Concentrado) - WHIMS.
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Figura 30 - Gráfico de pareto do efeitos padronizados (Recuperação Metalúrgica) - WHIMS.

Os gráficos de pareto mostram que os efeitos individuais de abertura da matriz e de
percentual de sólidos são aqueles que influenciaram nas respostas para as recuperações
mássica e metalúrgica enquanto para o teor de ferro no concentrado, apenas a abertura de
matriz teve um efeito significativo. O campo magnético não teve influência significativa
sob os parâmetros avaliados.
Os resultados obtidos a partir do planejamento experimental fatorial permitiram, portanto,
identificar a melhor condição operacional para as etapas seguintes, considerando os
valores de campo magnético de 16000 Gauss, abertura da matriz de 0,5 mm e percentual
de sólidos em 5%. Na Figura 31 estão apresentados os produtos concentrado e rejeito,
gerados nos ensaios da Rota 1.

A

B

Figura 31 – Concentrado da separação magnética (A) e rejeito da separação magnética (B).
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O rejeito da deslamagem apresenta partículas de granulação mais fina, ou seja, menor que
20 µm, contendo hematita e argilominerais. Cerca de 40% do quartzo está presente na
fração entre 20µm e 80µm, conforme já observado na Tabela 5. Desta forma é possível
observar para a curva granulométrica do rejeito da separação magnética um
comportamento um pouco mais grosso para frações acima de 20 µm mostrando que
grande parte da hematita migra para o concentrado do separador magnético enquanto a
maior parte do quartzo migra para o rejeito do separador magnético. A fração mais fina
do rejeito da separação magnética (frações abaixo de 10 µm) pode ser explicada pela
maior proporção de argilominerais portadores de alumina que migram para este fluxo. A
Figura 32, abaixo, mostra a distribuição granulométrica obtida na Rota 1.

Distribuição Granulométrica Rota 1
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Figura 32 – Média da distribuição granulométrica dos produtos obtidos nos ensaios da Rota 1.

Os resultados da composição química média para %Al2O3 e %SiO2 da amostra do
concentrado gerado foram de 3,78% e 14,27%, respectivamente. Já os resultados da
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composição química média para %Al2O3 e %SiO2 da amostra do rejeito do separador
magnético foram de 7,54% e 33,11%, respectivamente. Estes resultados comprovam o
comportamento das curvas granulométricas apresentadas na Figura 32.
A superfície específica do concentrado magnético obtido foi de 5157 g/cm². Este
resultado mostra que o concentrado magnético possui valores altos que também poderiam
contribuir para elevar a superfície específica do pellet-feed em um blend com o produto
gerado na usina de beneficiamento do sistema Minas-Rio da Anglo American.

5.6 Ensaios de separação magnética precedidos de dispersão WHIMS (Rota 2).
A partir dos resultados de dispersão foi escolhido o melhor dispersante para ensaios de
concentração no separador magnético. Um teste de caráter exploratório foi realizado
antecedendo os testes com adição de reagentes dispersantes adicionando apenas o
hidróxido de sódio utilizado em todos os ensaios como regulador de pH. Foram
considerados três diferentes valores de pH (9, 10 e 11). O efeito do grau de dispersão
atingido ficou aquém daqueles obtidos com o uso de reagentes dispersantes testados
(aproximadamente 25%).

A Figura 33 mostra os resultados obtidos para o grau de dispersão em função da dosagem
do dispersante utilizado e do pH praticado durante a execução do teste de dispersão.
Notou-se que o maior grau de dispersão foi obtido utilizando 500 g/t de silicato de sódio
como reagente dispersante em pH igual a 11.
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Figura 33 – Grau de dispersão (%) x dosagem (g/t) de dispersante / pH.

Em seguida, foi realizado outro teste de separação magnética, considerando a etapa de
dispersão anterior à concentração e a melhor configuração para os parâmetros obtidos no
planejamento fatorial experimental utilizado na Rota 1. Os resultados obtidos mostraram
melhor eficiência na concentração. Considerando este passo adicional foi possível atingir
32,16%, 58,72% e 50,90% para recuperação mássica, teor de ferro no concentrado
magnético e recuperação metalúrgica, respectivamente. Usando esta etapa de dispersão
antes da concentração é possível observar um aumento em torno de 25% para a
recuperação de ferro. A qualidade do concentrado gerado também foi melhor do que na
Rota 1 (54,12% na Rota 1 contra 58,72% na Rota 2).

Para a distribuição granulométrica, Figura 34, também foi notado um maior percentual
de partículas maiores que 20 µm migrando para o rejeito do separador magnético assim
como observado na Rota 1. Como esperado, isto comprova que de fato esta fração possui
uma maior quantidade de quartzo, conforme Tabela 5 e nos resultados de análise química
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do rejeito. A maior quantidade de partículas com granulometria abaixo de 10 µm no
rejeito magnético deve-se aos argilominerais portadores de alumina, que migram para
este fluxo.
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Figura 34 – Média da distribuição granulométrica Rota 2.

Os resultados da composição química média para %Al2O3 e %SiO2 das amostras do
concentrado gerado foram de 2,21% e 10,28%, respectivamente enquanto os resultados
da composição química média para %Al2O3 e %SiO2 das amostras do rejeito magnético
foram de 6,63% e 48,15%, respectivamente. A adição do reagente dispersante permite
remover ainda mais a alumina e a sílica do rejeito da deslamagem encaminhando-as para
o rejeito magnético.
A superfície específica do concentrado magnético obtido foi de 4022 g/cm².

5.7 Ensaios de separação magnética antecedidos de dispersão e de uma etapa de
deslamagem adicional WHIMS (Rota 3).
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Para esta rota, considerou-se a hipótese inicial de que poderia haver ganhos em termos de
concentrabilidade, se uma etapa adicional de deslamagem fosse realizada antes da etapa
de concentração magnética. Em seguida, foi realizado o teste de separação magnética,
considerando as mesmas condições operacionais de melhor desempenho da Rota 1
considerando o melhor reagente e pH para dispersão identificados na Rota 2. Os
resultados mostraram para a recuperação de ferro global o valor de 27,04%. Em termos
de ferro no concentrado magnético, foi possível atingir o valor de 62,54%. E, para a
recuperação em massa, o resultado global foi de 16,47%. A etapa de deslamagem
adicional antes da concentração magnética melhorou os resultados em termos de
qualidade, ou seja, %Fe no concentrado, porém as recuperações globais foram menores
do que aquelas obtidas nas demais rotas anteriores. A Figura 35 e Figura 36 ilustram os
testes realizados para a Rota 3.

Figura 35 – Etapa de deslamagem adicional realizada em ciclone com diâmetro de 2,0 mm.
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Figura 36 – Foto dos produtos da concentração magnética após a deslamagem adicional.

Na Figura 37 está apresentado o fluxograma do balanço de massa e metalúrgico da Rota
3.
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Figura 37 – Balanço metalúrgico da Rota 3.

A etapa adicional de deslamagem, contribuiu para a limpeza do material em termos de
redução de alumina para a alimentação do separador magnético. Além do efeito da
dispersão, o teor de alumina ficou em torno de 2,43%. Com a deslamagem o teor de
alumina foi reduzido, portanto, em 59% para a alimentação no separador magnético. O
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teor de sílica no produto underflow da deslamagem foi igual a 41,05%. Este aumento do
teor da sílica na alimentação do separador magnético pode ser atribuído, principalmente,
ao quartzo de maior granulação conforme identificado nas análises do QEMSCAN.
Foi realizada também, para esta rota, a distribuição da partição do hidrociclone. Foi
utilizado a equação de Plitt para modelagem da curva.

𝑑𝑖 𝑚
]

𝑌𝑖 = 1 − 𝑒 [−0,693∗(𝑑50)

Onde,
m = fator que indica a eficiência de classificação.

O ponto de corte (d50) da deslamagem adicional , foi de 19 µm e 17 µm, respectivamente,
para o resultado experimental e modelado.
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Figura 38 – Distribuição granulométrica experimental e modelada para o underflow do hidrociclone da
Rota 3.
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A maior fração das partículas inferiores a 10 µm são encaminhadas para o overflow da
deslamagem adicional (cerca de 70%) conforme era esperado uma vez que este overflow
carrega um alto valor de argilomineral portador de alumina. Uma parte da hematita
presente nesta granulação, também é enviada para este fluxo. Nota-se pelos resultados de
composição química e granulometria que a etapa adicional de deslamagem funciona
muito bem para remover grande quantidade de argilomineral melhorando a eficiência da
separação magnética. Porém, a perda de hematita na fração menor que 10µm é uma
consequência negativa.

Com os resultados da distribuição granulométrica do concentrado do separador magnético
e rejeito do separador magnético pôde-se observar o mesmo comportamento obtido nas
rotas 1 e 2, Figura 39. Isso permite inferir que esta etapa adicional contribuiu, de fato,
para a retirada de mais material contaminante com granulometria menor que 10µm, típico
de argilominerais, mas, também uma porcentagem considerável das espécies minerais
portadoras de ferro que se encontram abaixo desta granulometria.
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Figura 39 – Distribuição granulométrica para os produtos do balanço da Rota 3.
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Os resultados da composição química para %Al2O3 e %SiO2 da amostra do concentrado
gerado foi de 1,11% e 8,19%, respectivamente enquanto os resultados da composição
química para %Al2O3 e %SiO2 da amostra do rejeito magnético foram de 3,57% e
61,03%, respectivamente. A adição da etapa adicional de deslamagem e do dispersante
em melhor condição de dispersão permitiu remover grande parte da alumina no overflow
do ciclone adicional, melhorando a performance do separador magnético e,
consequentemente, enviando também mais sílica do rejeito da deslamagem para o rejeito
do separador magnético.

A superfície específica obtida para o concentrado magnético foi de 2040g/cm². Este
resultado foi ainda menor que aquele obtido para o concentrado magnético da Rota 2.

5.8 Ensaios de separação magnética de alta intensidade com o rejeito da
deslamagem In Natura VPHGMS (Rota 4).

Para os ensaios tecnológicos de separação magnética referente à Rota 4 foram avaliados
campo magnético, abertura das matrizes e pulsação na alimentação. O mecanismo de
pulsação do SLon® funciona através de um diafragma que, quando acionado, proporciona
pulsação na zona de separação para auxiliar o desempenho de separação. Este mecanismo
também maximiza o acúmulo de partículas em todos os lados da matriz, proporcionando
uma maior área de superfície para a coleta. Os ensaios foram realizados utilizando campos
magnéticos de 8000 Gauss e de 10000 Gauss. As matrizes utilizadas tinham abertura de
1,5 mm e 2,0 mm. O percentual de sólidos do rejeito da deslamagem na alimentação do
separador magnético foi ajustado em 27%. A recuperação mássica, o teor de ferro no
concentrado e a recuperação metalúrgica obtidos no concentrado magnético, assim como
para as outras rotas, foram os fatores utilizados para avaliação das melhores condições
operacionais.
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Um gráfico de otimização para os parâmetros avaliados também foi gerado no
MINITAB18® para esta rota. A otimização foi realizada considerando maximizar
recuperação metalúrgica, recuperação mássica e teor de ferro no concentrado, seguindo a
mesma metodologia utilizada para a Rota 1.
Os parâmetros obtidos como aqueles com melhor desempenho para as respostas
otimizadas foram abertura da matriz de 1,5 mm, campo magnético de 10000 Gauss e
pulsação de 300 pulsos por minuto na alimentação do separador magnético. Uma
recuperação metalúrgica máxima de 52,91% foi obtida utilizando as configurações de
otimização. Os resultados otimizados para recuperação mássica de ferro, teor de ferro no
concentrado e a recuperação metalúrgica foram, respectivamente, conforme mostrado na
Figura 41 abaixo, 29,87%, 66,95% e 52,91%.

Figura 40 – Gráfico de otimização VPHGMS
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Foi realizada ainda uma análise dos principais parâmetros analisados bem como as
interações entre eles. Para isso foi feito um gráfico de pareto dos efeitos padronizados
utilizando o software MINITAB18®.

Figura 41 - Gráfico de pareto dos efeitos padronizados (Recuperação Mássica) - VPHGMS.

Figura 42 - Gráfico de pareto dos efeitos padronizados (%Fe Concentrado) - VPHGMS.
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Figura 43 - Gráfico de pareto dos efeitos padronizados (Recuperação Metalúrgica) - VPHGMS.

Os gráficos de pareto mostram que os efeitos individuais de abertura de matriz e de campo
magnético são aqueles que influenciaram nas respostas para as recuperações mássica e
metalúrgica enquanto para o teor de ferro no concentrado, apenas a pulsação teve um
efeito significativo.
Os resultados obtidos a partir do planejamento experimental fatorial permitiram, portanto,
identificar a melhor condição operacional para as etapas seguintes, ou seja, campo
magnético de 10000 Gauss, abertura da matriz de 1,5 mm e pulsação de 400 pulsos por
minuto.
O mesmo comportamento da distribuição granulométrica do concentrado e rejeito
magnético nas rotas anteriores também é observado para a Rota 4. Na faixa maior que
10 µm, notou-se um rejeito mais grosso em relação ao concentrado magnético, em função
do quartzo presente neste range. Na faixa menor que 10 µm, o rejeito apresentou
granulometria mais fina, devido ao fato de carregar argilominerais portadores de alumina.
Figura 44.
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Figura 44 – Distribuição granulométrica para os produtos do balanço da Rota 4.

Os resultados da composição química média para %Al2O3 e %SiO2 das amostras do
concentrado gerado foram de 1,00% e 2,39%, respectivamente enquanto os resultados da
composição química média para %Al2O3 e %SiO2 das amostras do rejeito magnético
foram de 5,26% e 35,65%, respectivamente.
A superfície específica, média, encontrada foi de 2120 g/cm².

5.9 Ensaios de separação magnética precedidos de dispersão VPHGMS (Rota 5).

Utilizando a melhor configuração em termos de parâmetros operacionais obtidos na Rota
4, realizou-se um novo teste de concentração magnética precedido de uma etapa de
dispersão. Os resultados obtidos mostraram melhor eficiência na concentração.
Considerando este passo adicional foi possível atingir 32,42%, 67,06% e 56,86%, para
recuperação mássica, teor de ferro no concentrado magnético e recuperação metalúrgica,
respectivamente. Utilizando esta etapa de dispersão antes da concentração é possível
melhorar os resultados obtidos na Rota 4 em termos de recuperação metalúrgica e
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mássica. O teor de ferro no concentrado magnético foi bem próximo daquele obtido na
melhor condição da Rota 4.

Figura 45 - Slon® 100.

As distribuições granulométricas do concentrado do separador magnético e do rejeito do
separador magnético para a Rota 5 podem ser observados na Figura 46 abaixo.
Novamente, é observado para a faixa maior que 10 µm, um rejeito mais grosso em relação
ao concentrado magnético, também em função do quartzo presente neste range. Na faixa
menor que 10 µm, o mesmo comportamento das demais rotas pode ser confirmado.
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Distribuição Granulométrica Rota 5
120

% Passante Acumulado

100
80

60
40
20

0
1

10

100

1000

Abertura (µm)
Concentrado magnético

Rejeito magnético

Figura 46 – Distribuição granulométrica para os produtos do balanço da Rota 5.

Os resultados da composição química para %Al2O3 e %SiO2 da amostra do concentrado
gerado foram de 0,98% e 1,96%. Os resultados da composição química para %Al2O3 e
%SiO2 da amostra do rejeito magnético foram de 7,18% e 51,63%%, respectivamente.
Apesar dos resultados bastante similares àqueles encontrados na Rota 04, notou-se que o
percentual de sílica no concentrado é menor. No rejeito do separador magnético obtido
observou-se um aumento no teor de sílica e até mesmo de alumina, mostrando uma maior
recuperação de ferro para o concentrado.
A superfície específica encontrada foi de 1960 g/cm².
Considerando a massa total da alimentação do teste (rejeito da deslamagem), as espécies
minerais portadoras de Fe foram encontradas distribuídas quase que em sua totalidade até
20 µm. Cerca de 40% da sílica encontra-se acima de 20 µm.

5.10 Ensaios de separação magnética precedidos de dispersão VPHGMS em escala
piloto (Teste extra).
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Os resultados, em relação à composição química, obtidos a partir da realização do teste
no equipamento em escala de bancada, mostraram que houve uma queda, em termos de
qualidade, para o concentrado magnético obtido. Porém, para as recuperações
metalúrgicas e mássicas, obtiveram-se resultados melhores. Foi possível atingir 45,76%,
57,57% e 65,25% para recuperação mássica, teor de ferro no concentrado magnético e
recuperação de ferro, respectivamente.

Rejeito
Magnético

Concentrado
Magnético

Figura 47 – Teste de concentração magnética Slon (teste extra).

A distribuição granulométrica dos produtos obtidos a partir do teste extra é apresentado
na Figura 48. Conforme esperado, o comportamento observado também foi bastante
similar ao das rotas anteriores, apresentando uma granulometria para o rejeito do
separador magnético mais grosso para a faixa maior que 10µm, em comparação ao
concentrado do separador magnético, e mais fino para a faixa menor que 10µm, também
em comparação ao concentrado do separador magnético.
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Distribuição Granulométrica Teste Extra
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Figura 48 – Distribuição granulométrica para os produtos do balanço da Rota 5.

Os resultados da composição química para %Al2O3 e %SiO2 da amostra do concentrado
gerado foram, em média, de 3,70% e 9,60%. Os resultados da composição química para
%Al2O3 e %SiO2 da amostra do rejeito do separador magnético foram, em média, de
9,49% e 45,39%, respectivamente.
O teste extra, realizado em escala piloto, apresentou um pior desempenho em relação ao
equipamento de escala laboratorial do mesmo fornecedor, porém bem condizente com
aqueles obtidos em escala piloto utilizando o WHIMS.
A superfície específica, média, encontrada foi de 4760 g/cm².
Foram também realizados dois subtestes para avaliação qualitativa da taxa de alimentação
nos resultados de recuperação mássica e qualidade em termos de percentual de ferro no
concentrado. Para isto foram consideradas duas diferentes taxas de alimentação
denominadas baixa (taxa 1) e alta (taxa 2) de modo a verificar um ponto ótimo para os
resultados de recuperação mássica e teor de ferro no concentrado. Os resultados mostram
a melhor condição localizada no ponto de interseção onde as retas se cruzam (Figura 49),
fornecendo um concentrado com recuperação mássica de 45,65% e teor de ferro no
concentrado de 56,90%.
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Figura 49 – Taxa de alimentação baixa e alta (taxa 1) e (taxa 2) para avaliação RM e %Fe concentrado.

Apesar de pouca diferença entre as recuperações sob taxas de alimentação diferentes e
pouca diferença entre teor de ferro no concentrado magnético, também sob taxas de
alimentação diferentes, é possível observar, com apenas estes dois subtestes, que uma
variação da taxa de alimentação pode vir a ser um ponto de atenção ao realizar o
dimensionamento de um equipamento industrial. Sob taxa baixa de alimentação, há uma
recuperação mássica maior e o teor de ferro no concentrado magnético é menor. O
contrário acontece para o desempenho sob taxas altas. O ponto onde as curvas se cruzam
poderia ser utilizado, portanto, como parâmetro de otimização visando melhor
aproveitamento da recuperação mássica e do teor de ferro no concentrado.

5.11 WHIMS (Wet Hight Intensity Magnetic Separation) x VPHGMS (Vertically
Pulsating Hight Gradient Magnetic Separation)

A Tabela 6 mostra os principais resultados obtidos nas diferentes rotas testadas.
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Tabela 6 – Comparação dos resultados obtidos entre o WHIMS x VPHGMS.

A recuperação metalúrgica foi considerada como variável resposta mais adequada para
realizar uma comparação em termos de desempenho entre as rotas. Além disso, adotouse outros critérios para esta avaliação comparativa como, por exemplo, razão de
enriquecimento (Renr.) e índice de seletividade de Gaudin (IS) cujos resultados podem ser
obtidos a partir das equações abaixo:

𝑅𝑒𝑛𝑟. =

%𝐹𝑒𝐶𝑜𝑛𝑐.
%𝐹𝑒𝐴𝑙𝑖𝑚.

𝐼𝑆 = √

(𝑅1 𝑥 𝑇2)
(𝑅2 𝑥 𝑇1)

E,

Onde tem-se:
R1 = recuperação no concentrado da espécie 1;
R2 = recuperação no concentrado da espécie 2;
T1 = recuperação no rejeito da espécie 1;
T2 = recuperação no rejeito da espécie 2.
78

A redução percentual de alumina (Al2O3) no concentrado magnético também foi
avaliada, por se tratar de um contaminante prejudicial ao processo.

Assim, é possível observar que, o desempenho do VPHGMS foi melhor do que o WHIMS
considerando o rejeito da deslamagem, ou seja, o índice de seletividade de Gaudin foi
mais alto para as rotas 4 e 5 em relação às demais rotas em que se utilizaram o WHIMS.
Além disso, a razão de enriquecimento também apresentou melhores resultados para o
uso do VPHGMS. Entretanto, os melhores resultados obtidos nas rotas 4 e 5 podem ter
sido devido a uma condição mais bem controlada, ou seja, em um equipamento
laboratorial, em escala de bancada (Slon® 100). A análise comparativa entre os
equipamentos VPHGMS em escala laboratorial (bancada) e piloto mostram que a
condição de melhor controle no equipamento de bancada favorece os melhores resultados
obtidos neste.
Ao realizar a análise comparativa entre equipamentos de escala piloto, utilizando a
recuperação metalúrgica como parâmetro de avaliação, o VPHGMS ainda fornece
resultados melhores. Foi possível alcançar 62,25% de recuperação metalúrgica em
equipamento piloto, enquanto a melhor rota do WHIMS (Rota 02) forneceu 50,90% de
recuperação metalúrgica. Ainda assim, nenhum dos equipamentos em escala piloto,
forneceu a qualidade típica de concentrado final dos produtos do sistema Minas-Rio,
embora todos fornecessem um pré-concentrado de alta qualidade.

6

CONCLUSÕES

O rejeito da deslamagem do sistema Minas-Rio possui teor de ferro próximo do Run of
Mine, ou seja, em torno de 40%, que são teores típicos de materiais itabiríticos. No entanto
este rejeito apresenta em sua composição química um percentual maior de argilominerais
contendo um alto percentual de alumina em sua composição. Além disso, o rejeito da
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deslamagem possui sua massa 85% menor que a fração de 38 µm e cerca de 40% abaixo
da fração de 10 µm.
A análise mineralógica do rejeito da deslamagem mostrou que ele é composto,
majoritariamente, por hematita, goethita e quartzo, portadores de ferro, alumina e sílica,
respectivamente. Observa-se também argilominerais presentes como a caulinita, a
gibbsita e a muscovita. A hematita pode ser encontrada, em sua maior parte, associada à
goethita (cerca de 67%).
A superfície específica medida pelo método de Blaine e utilizada para a indicação de
medição de quão fino o material apresentou valores considerados altos, no concentrado
magnético obtido em todos os testes, chegando a 5157 g/cm², mostrando que de fato os
concentrados magnéticos possuem material muito fino.
Com a aplicação do WHIMS G-340, foi possível obter teor de ferro no concentrado de
até 62,54%. Para estes resultados foi utilizada a melhor configuração operacional e de
processo para o equipamento, ou seja, campo magnético de 16000 Gauss, abertura da
matriz de 0,5 mm e baixo percentual de sólidos (em torno de 5%). Além disso, a utilização
de uma etapa de dispersão utilizando o silicato de sódio em pH 11 e uma etapa adicional
de classificação em hidrociclone, anteriormente à separação magnética, foram fatores que
puderam melhorar o desempenho da concentrabilidade. Apesar disto, a recuperação
mássica e metalúrgica foi impactada pela adição de uma etapa extra de deslamagem.
A utilização de reagentes dispersantes na polpa do rejeito de deslamagem, antes da
concentração magnética, favorece o desempenho em termos de concentrabilidade do
ferro. Utilizando apenas o reagente dispersante foi possível melhorar os resultados de
uma forma geral. Considerando este passo adicional foi possível atingir 32,16%, 58,72%
e 50,90%, 58,72% e 32,16% para recuperação mássica, teor de ferro no concentrado
magnético e recuperação metalúrgica, respectivamente.
Usando esta etapa de dispersão antes da concentração é possível observar um aumento
em torno de 25% para a recuperação de ferro. A qualidade do concentrado gerado também
foi melhor do que na Rota 1 para a qual não foi utilizado reagente dispersante previamente
(54,12% na Rota 1 contra 58,72% na Rota 2).
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O Slon® 100 teve um alto desempenho para a concentrabilidade do rejeito da
deslamagem. Teor de ferro no concentrado magnético de 67,06% foi obtido. A
recuperação mássica e metalúrgica foram, respectivamente, 32,42% e 56,86%. O alto
valor para a razão de enriquecimento (1,76) deve-se ao fato de o equipamento possuir um
maior controle operacional devido à característica laboratorial.
O Slon® 750 forneceu um concentrado magnético com 57,57% de ferro, uma recuperação
mássica de 45,76% e uma recuperação metalúrgica de 62,25%.
A redução percentual da alumina, contaminante presente em grande parte no rejeito da
deslamagem, alcançou valore de até 83,45%, ou seja, além da separação magnética
permitir a concentração do ferro, ela ainda permite que aquele material contaminante e
prejudicial aos processos subsequentes, seja removido eficientemente.
Os testes de separação magnética conduzidos para o rejeito da deslamagem do sistema
Minas-Rio da Anglo American permitiram por meio da aplicação da metodologia e
equipamentos adequados resultados tidos como promissores. Os testes realizados em
escala piloto foram importantes para a avaliação de um possível comissionamento e
desenvolvimento da tecnologia, pois permitem um scale-up mais aderente e mais
adequado, com capacidade de amostras mais representativas ao do ambiente industrial.
Os testes realizados em equipamento de escala laboratorial são bastante flexíveis pois
possibilitam avaliar de forma rápida e consistente ajustes operacionais e influência de
determinado parâmetro de processo. Porém não são testes que possuem um scale-up tão
favorável quanto o da escala piloto para a usina de beneficiamento pois trata-se de um
ambiente idealmente controlado. Apesar disso, a separação magnética aplicada ao rejeito
da deslamagem do Minas-Rio apresenta inúmeras vantagens principalmente no que diz
respeito à recuperação de parte de um material que até então é destinado diretamente à
barragem de rejeitos da companhia. O aproveitamento deste material pode aumentar a
produção, aumentar o tempo de vida útil da barragem de rejeitos e permitir o
aproveitamento do minério de forma mais sustentável.
Apesar do efeito comparativo deste tópico entre os equipamentos utilizados, é possível
observar, de forma geral, que a utilização de concentradores magnéticos se mostra com
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um grande potencial de aplicação para a recuperação do ferro presente no rejeito da
deslamagem que atualmente é destinado, em sua totalidade, para a barragem de rejeitos,
seja o WHIMS ou o VPHGMS.
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APÊNDICE I
Manual Minimag modelo G-340 – “Scale Lab”

Figura I Apêndice I – Minimag “scale lab” (Manual do Fornecedor).
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