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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta estudos de caracterização tecnológica do rejeito grosseiro de jigagem 

da planta de beneficiamento de minério de ferro de uma mina do Complexo Serra Azul 

(Quadrilátero Ferrífero). O objetivo principal foi a proposição de rota de concentração do 

rejeito que se adeque às características físicas, mineralógicas e químicas do material. Em 

primeira fase foram efetuados determinações de área superficial específica e porosidade 

(BET), densidade (picnômetro a gás), distribuição granulométrica (peneiramento e 

granulômetro a laser), análises químicas (titulometria), PPC (termogravimétrica). Os 

constituintes mineralógicos principais foram determinados por difração de raios X e o grau de 

liberação do quartzo por microscopia ótica. De posse dos resultados de caracterização, foram 

executados ensaios de concentração em espiral de Humphreys (% de sólidos = 20 e 30%, tipo 

de amostra = global e fração +200#), separação magnética com as mesmas amostras utilizadas 

na espiral de Humphreys em dois campos magnéticos (3575 e 5465 Gauss) e flotação em 

bancada, tendo como variáveis a dosagem de amina (50 e 100g/t) e dosagem de amido (200 e 

400g/t). Os valores de densidade, área superficial específica e diâmetro dos poros da amostra 

foram 3,4g/cm³, 14,136m
2
/g e 17,8Å, respectivamente. O d80 e d50  do material foram de 

4200µm e 1800µm, respectivamente. Os teores recalculados foram de 30,35% de Fe, 50,36% 

de SiO2, 0,19% de Mn, 0,132% de P, 2,10% de Al2O3, e 3,029% de PPC. Os minerais de ferro 

identificados na amostra de rejeito foram hematita, goethita e magnetita e o material de ganga 

identificado foi quartzo.  Verificou-se que na peneira de 150µm (100#) a liberação do quartzo 

foi de 82%.  Dos métodos de concentração testados, os resultados da concentração magnética 

foram melhores, alcançando os seguintes resultados: teor de 52,56% de Fe, 19,35% de SiO2, 

3,3% de índice de seletividade de Gaudin, para uma recuperação em massa de 38,38% e 

recuperação metalúrgica de 65,64% para faixa granulométrica +75µm (+200#) e campo 

magnético de 5465 Gauss (7A). 

 

Palavras-chave: rejeito de minério de ferro, caracterização tecnológica, espiral de 

Humphreys, concentração magnética, flotação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work presents result of technological characterization carried out with jigging coarse 

tailing of the iron ore beneficiation plant of a mine located at Serra Azul Complex 

(Quadrilátero Ferrífero). The main objective of this work was to propose a concentration route 

of this material. First was performed determinations of specific surface area and porosity 

(BET), density (gas pycnometer), granulometric distribution (sieving and laser size analyzer), 

chemical composition (titulometry), loss of ignition - wi (thermogravimetric). The main 

mineralogical constituents were determined by X-ray diffraction and the quartz liberation 

spectrum by optical microscopy. With the characterization results, were tested Humphreys 

spiral concentration (% solids = 20 and 30%, sample type = global and fraction + 200#), 

magnetic separation with the same samples used in the Humphreys spiral in two magnetic 

fields (3575 and 5465 Gauss) and bench flotation, the tested was variables amine (50 and 

100g/t) and starch dosage (200 and 400g/t). The values of density, specific surface area and 

pore diameter of the sample were respectively 3,41g/cm³, 14,136m
2
/g and 17,8Å. The d80 and 

d50 of the material were 4200μm and 1800μm, respectively. The recalculated grades of sample 

were 30,35% Fe, 50,36% SiO2, 0,19% Mn, 0,132% P, 2,10% Al2O3, and 3,029% wi. The iron 

minerals identified in the tailing sample were hematite, goethite, magnetite and the main 

identified gangue mineral was quartz. It was verified that in the sieve of 150μm (100#) the 

quartz liberation was 82%. From the concentration methods tested, the results of the magnetic 

concentration were better, reaching the following results: grades of 52,56% Fe, 19,35% SiO2, 

3,3 Gaudin selectivity index, for mass recovery of 38,38% and metallurgical recovery of 

65,64% for size fraction +75μm (+200#) and magnetic field of 5465 Gauss (7A). 

 

Keywords: iron ore tailing, technological characterization, Humphreys spiral, magnetic 

concentration, flotation. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O ferro (Fe) é o quarto elemento químico mais abundante da crosta terrestre (5,6%), inferior 

apenas ao oxigênio (O = 46,4%), silício (Si = 28,2%) e alumínio (Al = 8,2%) (Wills, 1992). 

Dentre todos os metais, o ferro é o mais utilizado no cotidiano. Nas jazidas, quando da sua 

extração, ocorre misturado a outros elementos, presentes em minerais sem valor econômico. 

Por essa razão, o minério é encaminhado para beneficiamento, que engloba etapas de 

fragmentação, classificação granulométrica e, dependendo do teor de Fe e outros elementos 

químicos deletérios, concentração. Posteriormente, o concentrado é submetido a altas 

temperaturas até ser obtido o ferro-gusa, que é a matéria-prima para fabricação de aço (Castro 

et al., 2011; La Cruz, 2013 e Carvalho et al., 2014).   

Aproximadamente 300 minerais têm ferro como componente químico principal, mas somente 

os óxidos apresentam maior expressão econômica para obtenção deste metal. Os principais 

minerais de ferro economicamente explotados são a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4), a 

goethita (FeO/OH) e a siderita (FeCO3) (Schobbenhaus e Coelho, 1986; Barcelos, 2010 e 

Carvalho et al., 2014). 

Os métodos de concentração de minérios de ferro aplicados industrialmente são a 

concentração gravítica (jigues e espirais de Humphreys), a concentração magnética (baixa e 

alta intensidade) e a flotação. A grande vantagem dos métodos de concentração gravítica e 

magnética em relação à flotação é o seu baixo custo, pois por não se utilizar reagentes, os 

custos são provenientes somente das etapas de fragmentação/classificação. A escolha do 

método de concentração para um determinado minério depende, dentre outros fatores, das 

propriedades físicas, mineralógicas e granulometria de liberação dos minerais minério de 

ferro em relação aos minerais de ganga (Dutra, 2008 e Rabelo, 2015). 

No Brasil, o minério de ferro possui notoriedade, serve como base para diversos setores da 

economia, apesar de gerar riqueza para o país, engloba as atividades de extração e 

beneficiamento que se mau gerenciadas acarretam em sérios impactos negativos ao meio 

ambiente e para a sociedade. Nos últimos anos, há uma crescente preocupação com a 

recuperação e aproveitamento correto dos minerais de ferro de rejeito de plantas de 

beneficiamento, levando à redução da área de deposição dos mesmos, além de aumentar a 
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recuperação global de Fe e consequentemente aumentar a vida útil das minas e retorno 

econômico para as empresas e região do entorno com a manutenção de postos de trabalho. 
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2.RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A preocupação com a proteção do meio ambiente é de extrema importância e tem levado ao 

aproveitamento de rejeitos de mineração. Dependendo das características físicas, químicas e 

mineralógicas de rejeitos, a aplicação de processos de concentração faz-se necessária, pois 

pode vir a aumentar os potenciais de aproveitamento dos mesmos, além de possibilitar a 

obtenção de produtos dentro das especificações comerciais para as aplicações em que os 

minérios lavrados costumeiramente se destinam. No entanto, o método de concentração 

aplicado deve ser economicamente viável devido ao baixo valor agregado aos rejeitos. Logo, 

se faz necessária a caracterização destes materiais para a identificação e desenvolvimento de 

potenciais aplicações dos mesmos (Reis, 2005 e Gomes, 2009). 

O processamento do minério de ferro da mina do Complexo Serra Azul (Quadrilátero 

Ferrífero) gera rejeitos com teor de Fe acima de 30% (Rabelo, 2015), o que é considerado 

extremamente alto, uma vez que diversas minas do Quadrilátero Ferrífero concentram a 

fração pellet feed de minérios com teores próximos aos teores descartados pela empresa (31 a 

40%) (Lima et al., 2011). 

Visando ao reaproveitamento de rejeitos de minérios e a sustentabilidade das 

atividades/operações de mineração, a presente dissertação teve como objetivo caracterizar o 

rejeito de jigagem de minério de ferro de uma mina do Complexo Serra Azul (Quadrilátero 

Ferrífero), com vista ao estabelecimento de rotas para seu beneficiamento. 
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3.OBJETIVOS  

 

O presente trabalho teve como objetivo geral a caracterização tecnológica do rejeito grosseiro 

de jigagem da planta de beneficiamento de minério de ferro de uma mina do Complexo Serra 

Azul (Quadrilátero Ferrífero) com vista ao estabelecimento de rota de concentração que se 

adequa ao mesmo.  

Os objetivos específicos incluíram:  

 Caracterização física; 

 Caracterização mineralógica; 

 Caracterização química e; 

 Ensaios de concentração. 
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4.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1.Reservas, Produção, Exportação e Consumo Interno de Minério de Ferro 

 

As reservas mundiais de minério de ferro totalizam 190Bt (bilhões de toneladas), nas quais as 

reservas lavráveis brasileiras, com um teor médio de 49,0% de ferro, representam 11,9% das 

reservas mundiais. As reservas brasileiras estão assim distribuídas: Minas Gerais (72,5% - 

46,3% de Fe), Mato Grosso do Sul (13,1% - 55,3% de Fe), Pará (10,7% - 64,8% de Fe) e 

outros estados (3,7%) (DNPM, 2015).  

Em 2013, a produção mundial de minério de ferro foi estimada em 3,22Bt (praticamente a 

mesma quantidade registrada no ano anterior – 3,11Bt). O Brasil foi o terceiro maior produtor 

mundial com 12,8%, com um teor médio de 63,5%. Na Figura 1 está apresentado a produção 

nacional e distribuição (exportação e consumo interno) de minério de ferro em 2014. Houve 

uma aumento de 6,4% em relação a 2013. No entanto, o valor da produção somou R$ 54,7 

bilhões (diminui 13,5% em comparação com o ano anterior). Por estado, a produção ficou 

assim distribuída: Minas Gerais (68,4%), Pará (29,2%) e Mato Grosso do Sul (1,2%). Por tipo 

de produto, a produção se dividiu em: granulados (10,0%) e finos (90,0%), estes distribuídos 

em sinter feed (64,8%), pellet feed (24,9%) e pellet screening (0,3%). A pelotização absorveu 

62,1% da produção de minério do tipo pellet feed. A produção de pelotas em 2014 aumentou 

12,8% em relação ao ano anterior, totalizando 58,8Mt (milhões de toneladas) (DNPM, 2015). 

 

Figura 1 – Distribuição nacional de produção de minério de ferro – 2014 (DEPEC, 2017). 
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4.2.Minério de Ferro 

 

Os minérios de ferro explotados comercialmente são classificados em itabíricos e hematíticos. 

Os minérios de ferro brasileiros têm teores elevados de ferro (média de 63,5%) (DNPM, 

2015) e pequenas quantidades de impurezas, tais como S, Al, P e álcalis, que são proveneintes 

de minerais de ganga (Takehara, 2004). 

Na Tabela 1 estão apresentados os principais óxidos e oxihidróxidos de ferro com suas 

fórmulas químicas. 

Tabela 1 – Principais óxidos e oxihidróxidos de ferro. 

OXIHIDRÓXIDOS ÓXIDOS 

Mineral Fórmula 

química 

Mineral Fórmula 

química 

Goethita α-FeOOH Hematita α-Fe2O3 

Akaganeita β-FeOOH Maghemita β-Fe2O3 

Lepidocrocita ϒ-FeOOH Magnetita Fe3O4 

Feroxihila δ-FeOOH   

Ferrihidrita Fe5HO8.4H2O   

Fonte: Schwertmann e Cornel (2000) 

A hematita é o mais importante mineral minério de ferro. Além da aplicação na indústria 

siderúrgica, pode ser usada também em pigmentos, ocra vermelha, e como pó para polir. A 

hematita (α-Fe2O3) é constituída por uma estrutura hexagonal compacta, enquanto a 

maghemita (β-Fe2O3) tem uma estrutura cúbica. Ocorre principalmente em depósitos 

metamórficos de contato e, como mineral acessório, nas rochas ígneas feldspáticas como o 

granito. Possui brilho metálico nos cristais e opaco nas variedades terrosas. Translúcida, 

distingue-se principalmente pelo seu traço vermelho (Dana, 1978, Schwertmann e Cornel, 

2000). 

A magnetita pertence ao grupo dos espinélios (grupo isoestrutural intimamente relacionado 

com a solução sólida entre os membros), que tem fórmula química geral AB2O4, onde A 

representa cátions bivalentes que ocupam posições tetraédricas (no caso da magnetita são os 

cátions Fe
2+

), e B cátions trivalentes (no caso da magnetita são os cátions Fe
3+

) que ocupam 

posições octaédricas. A magnetita, ocorre sob forma de um mineral acessório em muitas 

rochas magnéticas e em certos tipos de rochas através de segregação magnética. Tem brilho 

metálico, opaca e traço preto (Dana, 1978). 
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A goethita forma-se comumente sob condições de oxidação, como produto de intemperismo 

dos minerais portadores de ferro e também como precipitado direto, inorgânico ou biogênico, 

existente na água, sendo amplamente disseminado como depósitos em pântanos e fontes. Tem 

brilho adamantino a opaco, sedoso em certas variedades finamente escamosas ou fibrosas. 

Subtranslúcida com traço castanho-amarelado (Dana, 1978). 

A goethita (α-FeOOH) é constituída por estrutura hexagonal com arranjo de oxigênio, 

enquanto a akaganeita (β-FeOOH), lepidocrocita (ϒ-FeOOH), feroxihila (δ-FeOOH) e 

ferrihidrita (Fe5HO8.4H2O) possuem estruturas baseadas em um hexagonal compatadas com 

oxigênio (Schwertmann e Cornel, 2000). 

Na Tabela 2 está apresentado um resumo das propriedades gerais dos óxidos de ferro de 

relevância econômica. 

Tabela 2 – Propriedades gerais dos óxidos de ferro. 

 Goethita Hematita Magnetita 

Sistema cristalino Ortorrômbico Hexagonal 

(Romboédrico) 

Cúbico 

Dimensões da 

célula unitária 

(nm) 

a = 0,4608 

b = 0,9956 

c = 0,3021 

a = 0,5034 

c = 1,3732 

 

a = 0,8396 

Peso específico 

(g/cm
3
) 

4,26 5,26 5,18 

Cor  Marrom amarelado Vermelha Preta 

 

 

Magnetismo 

 

 

Antiferromagnética 

Paramagnética (acima 

da TC); fracamente 

ferromagnética (entre a 

TC e a TM) ou 

antiferromagnética 

(abaixo da TM) 

 

 

Ferrimagnética 

Forma típica da 

partícula 

Acicular (angular) Romboédrica; laminar; 

erredondada 

Octaédrica 

Teor de ferro 62,9% 69,9% 72,4% 

*TC: Temperatura de Curie. TC ~ 956 K. **TM: Temperatura de Morin. TM ~ 260 K. Fonte: 

Adapt. Cornell e Schwertmann (1996) apud Wolff (2009) 

 

________________________________________ 

*Temperatura de Curie (TC) é a temperatura na qual o magnetismo permanente de um material se torna um 

magnetismo induzido. Ou, a temperatura a partir da qual, um material ferromagnético passa a ser paramagnético. 

**Temperatura de Morin (TM) é a temperatura correspondente a transição de fase magnética em hematita (α-

Fe2O3). 
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Os principais minerais de ganga presentes em minérios de ferro são: quartzo, caolinita e 

gibbsita. Além destes minerais, podem ser encontrados os minerais pirita, apatita e dolomita. 

O quartzo, cuja fórmula química é SiO2 com 46,7% de Si e 53,3% de O, é o principal mineral 

de ganga presente em minérios de ferro. Este mineral é encontrado em uma grande variedade 

de ambientes geológicos. Ocorre como um componente importante nas rochas ígneas e 

metamórficas, sendo extremamente resistente, tanto ao ataque químico, como físico. 

Cristaliza-se nos sistemas hexagonal regular, trigonal, trapezoédrica e hexagonal-

trapezoédrica. Tem 2,65 de densidade relativa e com um brilho vítreo, em algumas espécimes 

gorduroso esplendente. Habitualmente incolor ou branco mas, frequentemente colorid devido 

a diversas impurezas, podendo ser então, de qualquer cor. É transparente e translúcido. Possui 

propriedades piezelétricas e pirelétricas acentuadas (Dana, 1978). 

A caolinita é um silicato de alumínio hidratado. Tem fórmula química Al2Si2O5(OH)4 com 

39,5% de Al2O3, 46,5% de SiO2 e 14,0% de H2O. Ocorre como um produto de imteperização 

química dos feldspatos, e como produto de alteração hidrotermal de silicatos em torno de 

veios de sulfetos (Dana, 1978). 

A gibbisita (Al(OH)3) possui teor de 62,8 a 65,3% de Al2O3 e 31,8% a 34,12% de H2O. 

Assume cor azul quando é umedecida com nitrato de cobalto e posteriormente calcinada 

(alumínio) (Dana, 1978). 

 

4.3.Produtos de Minério de Ferro  

 

Os produtos de minério de ferro são classificados de acordo com a sua granulometria em 

granulados ou bitoladas; finos (sinter e pellet feed) (Chemale Junior e Takehara, 2013). Na 

Figura 2 está apresentado o fluxograma das etapas percorridas pelo minério de ferro até a 

obtenção do aço. 
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Figura 2 – Fluxograma das etapas percorridas do minério de ferro até a produção do aço 

Fonte: Modificado de ZAVAGLIA, 1995 apud Takehara, 2004. 

    

O minério granulado apresenta uma granulometria entre 12,5 a 200mm, e subdivide-se em 

(Chemale Junior e Takehara, 2013): 

 Pebble – (de 12,5 a 75mm), pequena tolerância na fração < 12,5mm, após o 

peneiramento, a fracção grossa vai direto para o alto-forno; 

 Gravel - (de 12,5 a 75mm), permite maior porcentegem de finos que o pebble; 

 Rubble – (de 38 a 50mm), vai direto para o alto-forno; 
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 Pellet ore ou natural pellet, aceita até 10% < 6mm e superior a 31mm, cujas 

utilizações principais são: alto-forno a coque, alto-forno a carvão vegetal e fornos de 

redução direta. 

Os finos se dividem em (Chemale Junior e Takehara, 2013): 

 Sinter feed: possui granulometria inferior a 12,5mm e porcentagem máxima na fração 

-15mm até 50%. Desse modo, o tamanho médio varia entre 0,15mm até 4,0mm. São 

destinados, exclusivamente para a sinterização e, em alguns casos a pelotização.  

 Pellet feed: apresenta elevada porcentegem na granulometria abaixo de 0,15mm, que 

são chamados “superfinos”. Destinam-se ao processo de pelotização e, em casos 

excepcionais, uma pequena parcela do pellet feed tem sido usada na sinterização. 

Na Tabela 3 estão representadas as especificações granulométricas e químicas de produtos de 

minério de ferro. 

Tabela 3 – Especificações de produtos de minério de ferro. 

Produtos Granulometria Teores (%) 

Fe P Umidade 

Lump comum 12,5 a 152,4mm 

15% < 12,5mm 

68-69 0,045 1 

Lump 12,5 a 152,4mm 

10% < 12,5mm 

68-69 0,045 4-7 

Peblle 10 a 75mm 

20% < 10mm 

66-68 0,050 2-4 

Natural pellet ore 5-25mm 

10% < 5mm 

66-68 0,060 2-4 

Standard sinter feed < 6,5 mm 

Máx. 10% > 6,5mm 

Máx. 42 % < 0,15 mm 

64,5 0,070 4-6 

Pellet feed fines 100% < 0,15mm 

Mín. 80-90% < 0,044mm 

67,5 0,018 8 

Standard sinter feed (SiO2 – 4 a 6%) 

Pellet feed fines (SiO2 < 2%) 

Fonte: Lima (2015) 

 

 

 



24 
 

4.4. Beneficiamento de Minério de Ferro 

 

Normalmente os minerais não se apresentam na natureza na forma em que serão consumidos 

pela indústria, quer seja por suas granulometrias (tamanhos) quer por estarem associados a 

outros minerais, que não têm interesse ou são indesejáveis para o processo industrial a que se 

destinam. Para a adequação dos minérios aos processos industriais faz-se necessário o 

beneficiamento dos mesmos (PORMIN, 2010). 

De maneira geral, para concentração de minérios são utilizadas as propriedades 

diferenciadoras marcantes entre os minerais de interesse e de ganga, conforme apresentado na 

Tabela 4. Daí a importância da caracterização mineralógica detalhada para a escolha do 

método de concentração mais adequado para um determinado minério. No entanto, a 

distribuição granulométrica tem grande importância para a escolha das operações de 

beneficiamento a ser utilizada, conforme mostrado na Figura 3.  

Tabela 4 – Propriedades diferenciadoras para concentração de minérios. 

Propriedade 

Diferenciadora 

Técnica de separação/concentração 

Cor Em escolha de fragmentos de carvões ou outros minerais 

distintos, quando d > 50mm 

Peso específico Concentração gravítica a seco ou a úmido (d > 0,1mm) 

Forma e tamanho Peneiramento e classificação (d > 0,04mm) 

Carga elétrica Separação electrostática (0,05 < d < 5mm) 

Susceptibilidade 

magnética 

Concentração magnética a seco ou a úmido (0,1 < d < 5mm) 

Radioatividade Escolha radiométrica (5mm < d < 1000mm) 

Propriedades superficiais Flotação, aglomeração esférica, floculação selectiva 

Fonte: Lima (2015) 
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Figura 3 – Faixa granulométrica comum de aplicação de operações unitárias (Lima, 2015). 

 

O fluxograma de beneficiamento de minérios de ferro de altos teores (acima de 64% de Fe) 

consiste somente das etapas das fragmentação e classificação. Para beneficiamento de 

minérios de ferro de teores abaixo das especificações apresentadas na Tabela 3 são 

introduzidas etapas de concentração.  

Na Figura 4 está representado o fluxograma de beneficiamento de minério de ferro da Mina 

N4E de Carajás, cuja composição química está apresentada na Tabela 5. Como pode ser 

observado, os teores de Fe e de impurezas já se encontram dentro das especificações 

comerciais de produtos de minério de Ferro, veja a Tabela 3. Pela Figura 4, verifica-se que 

após as etapas de fragmentação e classificação são produzidos: granulados (1 ½”+6,0mm), 

sinter feed (-9,5+0,105mm), finos para redução direta e pellet feed, que são enviados para o 

Terminal Marítimo Ponta Madeira (MA) de onde são exportados (Sampaio et al, 2001). 

 



26 
 

 

Figura 4 – Fluxograma de beneficiamento de minério de ferro de Carajás – Pará (Sampaio et 

al., 2001). 
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Tabela 5 – Composição química do minério de ferro bruto da mina de Carajás (N4E). 

Elementos químicos Teores (%) Compostos químicos Teores (%) 

Fe 66,32 SiO2 0,74 

P 0,049 Al2O3 1,06 

Mn 0,37 - - 

Fonte: Sampaio et al. (2001) 

 

Como os minerais-minérios de ferro têm densidade relativa variando de 4,26 (goethita) a 5,26 

(hematita) e o principal mineral de ganga (quartzo) possui densidade relativa de 2,65, 

dependendo da granulometria, pode-se utilizar a concentração gravítica. A susceptibilidade 

magnética é outra propriedade diferenciadora marcante entre os minerais-minérios de ferro 

(ferromagnético – magnetita e paramagnéticos - hematita e goethita) e os minerais de ganga 

(diamagnéticos). Logo, utiliza-se a separação magnética de alta intensidade para a 

concentração da hematita presente nesses minérios. 

O fluxograma de beneficiamento de minério de ferro da mina do Pico está apresentado na 

Figura 5. Por meio deste circuito de beneficiamento, são produzidos lump ore (entre 16 e 

37mm), hematitinha (entre 8 e 16mm), sinter feed (entre 0,15 e 6,3mm) e pellet feed fine. O 

“pellet feed fine” é opcionalmente concentrada em flotação catiônica reversa enquanto que a 

faixa do “sinter feed” fino (fracção compreendida entre 0,15 e 1,0mm) é concentrada no 

concentrador gravítico (espiral de Humphreys) (Gurgel, 2006). 

O fluxograma de beneficiamento de minério de ferro da mina de Fábrica da FERTECO está 

apresentado na Figura 6. Por meio deste circuito de beneficiamento, são produzidos WLO 

(washed lump ore), hematitinha, sinter feed e pellet feed. As frações finas são opcionalmente 

concentradas em concentrador magnético de alta intensidade (7500 Gauss). Nas Tabelas 6 e 7 

estão apresentados os teores e distribuição granulométrica dos produtos da mina de Fábrica 

(Sampaio et al., 2001). 
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Figura 5 – Fluxograma de beneficiamento ITM-D – Mina do Pico (Gurgel, 2006). 

 

 

Tabela 6 – Características dos produtos finais da usina de concentração da FERTECO. 

Análises Químicas (% peso) 

Produto H2O Fe SiO2 Al2O3 P Mn PF CaO 

WLOII 3,0 65,0 3,0 1,20 0,05 0,30 2,0 - 

Hematitinha 3,5 65,5 3,0 1,20 0,05 0,30 2,0 - 

Sinter feed 6,0 64,7 4,0 1,20 0,04 0,20 2,0 - 

Pellet feed
* 

10,4 62,5 3,0 0,85 0,03 0,15 4,0 2,50 

*O baixo teor de ferro é decorrente da adição de 4,6% de CaCO3 e 1,3% de combustível 

sólido. 

Fonte: Sampaio et al. (2001) 
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Tabela 7 – Características dos produtos finais da usina de concentração da FERTECO (cont.). 

Distribuição Granulométrica (% peso) 

Abertura/Produto WLOII Hematitinha Sinter feed Pellet feed 

+31,5 mm 5,0    

+25,4 mm 10,0    

+19,0 mm 26,0    

+16,0 mm 20,0    

+12,4 mm 15,0 12,0   

+10,0 mm   0  

+9,5 mm 10,0 25,0   

+8,0 mm     

+6,3 mm 10,0 58,0 3,0  

-6,3 mm 4,0 5,0   

+1,0 mm   60,0  

+0,1 mm   27,0 2,5 

-0,1 mm   10,0  

+0,045 mm    12,5 

-0,045 mm    85,0 

Blaine (cm
2
/g)    2000 

Fonte: Sampaio et al. (2001) 

 

Figura 6 – Fluxograma de beneficiamento de minério de ferro da FERTECO (Quadrilátero 

Ferrífero – Minas Gerais) (Sampaio et al., 2001). 
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Na Figura 7 está apresentado o fluxograma de beneficiamento de minério de ferro da mina do 

Gemano da Samarco Mineração, cujo teor médio do minério era de 48% de Fe. Observa-se 

que após a moagem abaixo de 150µm (-100#) o minério seguia para a etapa de flotação 

catiônica. No circuito convencional a porcentagem de sólidos era de 40-50%, pH 10 a 10,5, 

usando amido gelatinizado como depressor (450g/t) dos minerais de ferro e acetado de 

eteramina (40g/t) como coletor do quartzo. No circuito de flotação em coluna (Figura 8) a 

polpa era alimentada com 38% de sólidos, amido gelatinizado (50 a 70g/t) e acetato de 

eteramina. O concentrado obtido possuía teor de 64-66% Fe, 1,1 a 1,8% de SiO2 e P < 

0,052%. Este produto era moído para granulometria abaixo de 43 µm (-325#) e superfície 

específica de 1824 cm
2
/g para a etapa de pelotização (Sampaio et al., 2001). 
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Figura 7 – Fluxograma de beneficiamento de minério de ferro da usina de Germano, 

SAMARCO (Mariana – Minas Gerais) (Sampaio et al, 2001). 
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4.5.Aproveitamento de Rejeito de Minério de Ferro 

 

A seguir estão apresentados alguns estudos de caracterização e concentração de rejeitos de 

minério de ferro: 

 Rocha (2008), efetuou ensaios de concentração de rejeitos (ultrafinos de lamas) de um 

concentrador de minério de ferro proveniente da Mineração Casa de Pedra da 

Companhia Siderúrgica Nacional-MG, com a seguinte composição química: Fe 

(38,23%), SiO2 (37,05%), Al2O3 (4,36%), P (0,071%), PPC (3,46%). Foram feitos 

testes de flotação em escala de bancada e escala piloto. Os melhores resultados foram 

obtidos com a deslamagem seguida de flotação catiônica reversa, que propiciou 

recuperação mássica global de 20%, recuperação metalúrgica global de 

aproximadamente 40% e teores de SiO2 (< 1%), SiO2 e Al2O3 (< 2%) e o teor de 

rejeitos da ordem de 12% de Fe. 

 Gomes (2009), após a caracterização de uma amostra de rejeito de minério de ferro 

existente na barragem I da usina de tratamento de minério da mina de Córrego de 

Feijão da Vale, cuja composição química era: Fe (48,08%), SiO2 (20,58%), Al2O3 

(3,16%), efetuou diversos ensaios de concentração em escala de bancada: a primeira 

rota (rota I) consistiu em classificação (em 0,15mm), separação magnética (da fração -

1,00+0,15mm) em tambor, modelo L4 da Inbrás em dois campos magnéticos 1000 

Gauss e 4000 Gauss, seguido de deslamagem e flotação (da fração -0,15mm). A 

segunda rota (rota II) consistiu apenas na separação magnética (da fração -1,00mm) de 

baixa intensidade (1000 Gauss) e média intensidade (4000 Gauss). Os melhores 

resultados foram obtidos com a separação magnética (rota II), que resultou em 

recuperação mássica de 68%, recuperação metalúrgica de 90,81% e concentrado com 

teores de Fe (67,54%), SiO2 (1,5%) e Al2O3 (0,49%). 
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5.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1.Preparação da Amostra de Rejeito 

 

Uma amostra de cerca de 580kg de rejeito grosseiro de jigagem do minério de ferro, utilizada 

neste trabalho foi fornecida por uma empresa localizada na borda noroeste do Quadrilátero 

Ferrífero. A amostra recebida foi homogeneizada e quarteada (divisor Carrossel e divisor 

Jones), para a obtenção das alíquotas, que foram utilizadas nas etapas de caracterização 

(física, mineralógica e química), nos ensaios de concentração (separação gravítica, magnética 

e flotação) no Laboratório de Tratamento de Minérios do Departamento de Engenharia de 

Minas (DEMIN) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

Para os ensaios de concentração gravítica em espiral de Humrhreys e separação magnética, 

inicialmente foi feita a classificação do material em 1400µm (14#). Utilizou-se as peneiras de 

alívio de 2380µm (8#) e 1700µm (10#) acima de 1400µm. O material +1400µm foi 

fragmentado no britador de rolos, classificado novamente  em 1400µm. O material resultante 

desta etapa foi moído no moinho de barras (1,5kg durante 3 minutos). Estas operações foram 

repetidas até que todas as partículas ficassem abaixo de 1400µm.  

A preparação da amostra de rejeito de minério de ferro para os ensaios de flotação em 

bancada constou de classificação do material em peneira de 150µm (100#). Utilizou-se as 

peneiras de alívio de 590µm (28#) e 297µm (48#) acima de 150µm. O material +150µm foi 

fragmentado no britador de rolos e em seguida moído no moinho de barras (2,43kg durante 3 

minutos), que foi classificado novamente na mesma peneira. Este procedimento foi repetido 

até que todas as partículas ficassem abaixo de 150µm. 

A amostra do produto de rejeito moído foi submetida a deslamagem, ajustando-se o 

percentual dos sólidos para 15%. Para tal, usou-se uma cuba de 3 litros, onde foi adicionada 

água da torneira a pH natural. Manteve-se a polpa em suspensão por meio de agitador 

mecânico a 1400 RPM durante 3 minutos. Posteriormente, desligou-se a célula e a polpa 

permaneceu em repouso durante 3 minutos (sedimentação). Decorrido esse tempo de repouso, 

efetuou-se o sifonamento do material sobrenadante. Este processo foi repetido até terminar 

toda quantidade necessária para flotação. O produto sifonado foi secado e armazenado. O 

produto afundado (alimentação da flotação) foi secado, homogenizado e quarteado para 
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retirada das subamostras utilizadas nos ensaios de flotação. Os resultados dos cálculos estão 

apresentados na Tabela A4.12 do Apêndice 4. 

O fluxograma da Figura 8 mostra as fases de preparação, caracterização e concentração da 

amostra de rejeito de minério de ferro utilizada no trabalho. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma de preparação, caracterização e concentração da amostra de rejeito de 

minério de ferro. 
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5.2.Caracterização Física 

 

A caracterização física da amostra estudada foi realizada por: determinação de umidade, 

densidade, caracterização granulométrica, determinação de área superficial e porosidade.  

A umidade da amostra foi determinada colocando uma quantidade considerada de amostra no 

prato e secou-se na estufa a uma temperatura de 100ºC até quando verificou-se que todo 

material estava totalmente seco. Com os valores de massa úmida e massa seca, determinou-se 

a umidade da amostra pelas equações 1 e 2. 

 (           )  
                     

          
          ( ) 

  

 (            )  
                     

          
         ( ) 

A densidade da amostra de rejeito foi determinada por picnômetro a gás (hélio), fabricado 

pela Quantachrome Corporation, modelo Ultrapyc 1200e, versão 4.00 disponível no 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. O ensaio foi feito em duplicata. 

A massa de amostra por cada ensaio foi de aproximadamente 25g, usando um porta-amostra 

médio. A temperatura de análise foi de 19,1 à 19,4ºC, pressão de 17psig, com 3 vareduras e 

uma purga durante 4 minutos. O valor médio de densidade foi utilizado para cálculo de massa 

máxima de minério em cada peneira (fórmula de Gaudin), equação 3, e para determinação da 

massa de minério nos ensaios de concentração. 

          
(     )

 
                          ( )                              

Onde: 

Mmáx - massa máxima retida em cada peneira (g); 

n – 3 camadas de partículas 

di - abertura da peneira em análise (cm); 

ds - abertura da peneira imediatamente superior (cm); 

A - área da peneira redonda de diâmetro igual a 20cm (cm
2
); 

ρ - peso específico do material (g/cm
3
); 
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A análise granulométrica da amostra de rejeito foram efetuadas por peneiramento combinado 

(em triplicata), utilizando a série de peneiras Tyler de 6300μm à 37μm (1/4” à 400#), 

montado em um peneirador vibratório suspenso da marca Denver do Laboratório de 

Tratamento de Minérios do DEMIN/UFOP. Inicialmente, uma quantidade de amostra 

(aproximadamente 150g) foi submetida à peneiramento à úmido até que a água de lavagem 

ficasse limpa com as seguintes peneiras de alívio: 590μm (28#), 212μm (65#), 75μm (200#) e 

peneira de corte de 37μm (400#). O passante em 37μm (400#) foi filtrado e secado numa 

estufa a uma temperatura de 100ºC. O retido nas peneiras de alívio foi também levado à 

secagem nas mesmas condições e posteriormente foi peneirado à seco durante 10 minutos.  

Após o peneiramento combinado, o material passante na malha de 37μm (400#) foi analisado 

por granulômetro a Laser, CILAS 1064 nas instalações do Laboratório de Propriedades 

Interfaciais do DEMIN/UFOP. A análise por granulômetro a Laser, CILAS 1064 (duplicada), 

foi feita sob as seguintes condições: 60 segundos de ultrasom e 21 a 22% de obscuração.  

Foram efetuadas análises granulométricas a úmido em duplicata das amostras (~50g) 

utilizadas nos ensaios de concentração: espiral de Humphreys, separação magnética e 

flotação. Para as amostras utilizadas nos ensaios de concentração em espiral de Humphreys e 

separação magnética, usou-se a mesma série de peneiras utilizadas na análise granulométrica 

da amostra global. No caso da amostra moída para os ensaios de flotação foi utilizada a série 

de peneiras de 150µm a 37µm. Todas as frações granulométrricas –37µm foram também 

analisadas no granulômetro a laser nas mesmas condições descritas anteriormente. 

A determinação da área superficial específica (e porosidade) do minério foi obtida em um 

analisador de área superficial e distribuição de tamanho de poros, equipamento BET NOVA 

1200e da Quantachrome Instruments, versão 9.0, pertencente ao Laboratório de Propriedades 

Interfaciais do DEMIN/UFOP. Para tal, foi usado um material com granulometria -1400μm (-

14#). Inicialmente foi determinada a densidade da amostra de granulometria -1400μm (-14#), 

que foi usada para determinar a área superficial específica (e porosidade) da amostra.  

As condições dos ensaios de determinação de densidade foram: isoterma completa (44 

pontos), massa de amostra = 5,3079g, volume da amostra = 1,53252cm
3
, temperatura de 

desgaseificação da amostra = 195ºC, tempo de desgaseificação = 17 horas e tempo de análise 

= 200,2min. 
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5.3.Caracterização Mineralógica  

 

A determinação dos constituintes mineralógicos principais das faixas granulométricas: 

+4760µm, -4760µm+2380µm, -2380µm+1400µm, -1400µm+840µm, -840µm+297µm e -

297µm da amostra estudada foi realizada por difratometria de raios X, usando o método do pó 

total. Para tal, foi utilizado o difratômetro de raios X de modelo X´pert
3
powder da 

PANalytical, equipado com tubo de cobre (radiação Cu-K) do Laboratório de Microscopia 

Ótica e Difração de Raio X do DEMIN/UFOP na condição de varredura em arranjo 2 (5° a 

90°). As condições de operação do equipamento foram: corrente de 40mA, potência de 45kW 

e tempo de coleta do difratograma de 13 a 15 minutos. A coleta dos dados foi efetuada pelo 

software Collector. A interpretação dos difratogramas obtidos foi através do High Score Plus, 

que utiliza o arquivo de difratogramas PDF-2. 

Para determinação do grau de liberação do quartzo em relação aos minerais de ferro foram 

retiradas alíquotas de cada faixa granulométrica, que foram previamente embutidas em uma 

mistura de resina epoxi com seu catalisador da marca Epoxiglass na proporção de 2 para 1, 

seguindo-se de estágios de preparação de sua superfície: lixamento (lixas de: 180, 220, 320, 

400, 600 e 800) e polimento (pastas de diamante de 6µm, 3µm, 1µm e 1/4µm; e soluções de 

alumina de 1µm e 0,3µm) no Laboratório de Sinterização do Departamento de Engenharia de 

Controle e Automação e Técnicas Fundamentais (DECAT) da UFOP. Com isso feito, 

asseguraram-se as condições adequadas para a avaliação microscópica da amostra, utilizando 

o microscópio ótico da marca LEICA modelo é DMLP do Laboratório de Mictroscopia Ótica 

e Difratometria de Raios X do DEMIN/UFOP. 

Para a determinação do grau de liberação do quartzo em relação aos demais minerais, foi 

utilizado o método de Gaudin (equação 4). Foram feitas 200 contagens de partículas em cada 

faixa granulométrica colocada no microscópio ótico e analisada a proporção de quartzo em 

cada partícula.  

                  ( )   
                 

                                   
                   ( ) 
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5.4.Análises Químicas 

 

A caracterização química da amostra de rejeito foi realizada por faixa granulométrica no 

laboratório da empresa fornecedora do material por análise titulométrica via úmida. Foram 

determinados os teores de Fe, SiO2, Mn, P e Al2O3.  

A determinação da perda por calcinação (PPC) foi realizada por análise termogravimétrica. 

Para tal foi utilizada uma termobalança, modelo Q50 da TA Instruments do Laboratório de 

Espectroscopia no Infravermelho e Análise Termogravimétrica do DEMIN/UFOP. O 

intervalo de temperatura foi de 25 a 1000°C, taxa de aquecimento de 10°C/min, isoterma de 5 

minutos a 1000ºC e com fluxo de nitrogênio de 100mL/min (sendo 10mL/min para 

termobalança e 90mL/min para purga da amostra). A coleta dos dados foi efetuada pelo 

software TA Instruments Explorer e o tratamento de dados foi efetuado pelo software TA 

Universal Analysis 2000. 

 

5.5.Ensaios de Concentração 

 

Após os estudos de caracterização mineralógica incluindo a determinação do grau de 

liberação do quartzo, foram efetuados ensaios de concentração gravítica, magnética e 

flotação. 

5.5.1. Concentração gravítica 

A concentração gravítica das amostras foi realizada em espiral de Humphreys no Laboratório 

de Tratamento de Minérios do DEMIN/UFOP. As variáveis estudadas foram: porcentagem de 

sólidos: 20 e 30%, granulometria: global e +75µm (Arenare et al., 2009; Simão, 2010; Reis, 

2005; Gomes, 2009 e Silva, 2012). Para execução dos ensaios foi utilizado o software Minitab 

17 para o planejamento dos experimentos. Na Tabela 8 está apresentado o planejamento dos 

experimentos efetuados. Para análise dos resultados foram utlizadas as seguintes variáveis 

respostas: recuperação mássica, recuperação metalúrgica de Fe, teores de Fe e SiO2 dos 

concentrados obtidos e índice de seletividade de Gaudin, calculado com os teores de Fe e 

SiO2, presentes nos concentrados e rejeitos de cada ensaio. 
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Tabela 8 – Planejamento dos experimentos em espiral de Humphreys. 

Ordem 

padrão 

Ordem dos 

ensaios 

Amostra % 

Sólidos 

1 1 Global 20 

3 2 +200# 20 

4 3 +200# 30 

5 4 Global 20 

8 5 +200# 20 

6 6 Global 30 

7 7 +200# 30 

2 8 Global 30 

 

O cálculo da massa de amostra e volume de água para os ensaios na espiral de Humphreys 

estão apresentados na Tabela A4.1 do Apêndice 4. Foram efetuadas análises químicas de Fe, 

SiO2, Mn, P e Al2O3 das amostras (~50g) de concentrados e rejeitos, que foram utilizados nos 

balanços de massa e metalúrgicos, apresentados na Tabela A4.10 do Apêndice 4. 

Para o cálculo da recuperação mássica e recuperação metalúrgica do Fe em cada ensaio 

aplicaram-se respectivamente as equações 5 e 6. O mesmo procedimento foi feito para ensaios 

de separação magnética e flotação (itens 5.5.2 e 5.5.3). 

  ( )  
  

     
                ( ) 

   ( )  
  

     
                 ( ) 

Onde: 

Rm – recuperação mássica do concentrado; 

mc – massa do concentrado; 

mr – massa do rejeito. 

RM – recuperação metalúrgica de ferro; 

c – teor de ferro no concentrado; 

r – teor de ferro no rejeito; 

C – concentrado; 

R – rejeito. 
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5.5.2.Separação magnética 

A separação magnética via úmida das amostras foi realizada em separador magnético, 

fabricado pela Imbras Equipamentos Magnéticos e Vibratórios, de marca CARPEO, modelo 

WHIMS 3x4L do Laboratório de Tratamento de Minérios do DEMIN/UFOP, variando se a 

intensidade do campo aplicado (corrente aplicada). Utilizou-se o campo de 3575 Gauss (4A) e 

5465 Gauss (7A).  

Para execução dos ensaios de separação magnética foi utilizado o software Minitab 17 para o 

planejamento dos experimentos. A Tabela 9 apresenta o planejamento dos experimentos 

efetuados para os ensaios de concentração magnética. 

Tabela 9 – Planejamento dos experimentos no separador magnético.  

Ordem 

Padrão 

Ordem dos 

ensaios 

Amostra Intensidade 

da corrente 

elétrica (A) 

Campo 

magnético 

(Gauss) 

6 1 Global 4 3575 

2 2 Global 4 3575 

1 3 Global 7 5465 

4 4 +200# 4 3575 

3 5 +200# 7 5465 

5 6 Global 7 5465 

8 7 +200# 4 3575 

7 8 +200# 7 5465 

 

Para a execução dos ensaios de separação magnética, inicialmente foram colocadas esferas de 

aço no compartimento entre as bobinas magnéticas. Posteriormente, os campos magnéticos 

foram ajustados pelas correntes fixadas em 4A (3575 Gauss) e 7A (5465 Gauss). Para ambas 

as condições foram utilizados 500g de amostra (global e +75µm). 

As  partículas não magnétizadas (rejeito) atravessavam a região do campo e eram coletadas 

num balde. As partículas  magnetisadas (concentrado) ficavam retidas na região do campo 

(entre as bobinas) e após o desligamento do equipamento eram coletadas em outro vasilhame. 

Após a secagem, 50g das amostras de concentrado e do rejeiro eram pulverizavados e 

enviavdos para análises químicas, cujos resultados estão apresentados na Tabela A4.11 do 

Apêndice 4. 
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5.5.3.Flotação 

Todos os ensaios de flotação em bancada foram efetuados em cuba de 1,5 litros, rotação de 

1200 RPM, percentual de sólidos de 45% e pH 10,5. Para tal, foi utilizada uma célula de 

flotação da marca CDC (modelo GFB-1000 EEPN) no Laboratório de Flotação do 

DEMIN/UFOP. Os reagentes utilizados foram o coletor eteramina de grau de neutralização 

50% (acetato de eteramina, Flotigam EDA), fornecida pela Clariant S.A., amido de milho 

comercial (maisena) da marca Duryea, como depressor, e hidróxido de sódio PA (NaOH) da 

marca Vetec LTDA como regulador de pH e para gelatinização do amido. A preparação do 

amido de milho gelatinizado com soda cáustica, da amina e do hidróxido foi efetuada 

conforme metodologia descrita por Cruz (2015).  

Para execução dos ensaios de flotação foi utilizado o software Minitab 17 para o 

planejamento dos experimentos que estão apresntados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Planejamento fatorial dos experimentos de flotação. 

Ordem 

padrão 

Ordem dos 

ensaios 

Amido 

(g/t) 

Amina 

(g/t) 

6 1 200 100 

4 2 400 100 

3 3 400 50 

8 4 400 100 

2 5 200 100 

1 6 200 50 

7 7 400 50 

5 8 200 50 

 

O procedimento experimental dos ensaios de flotação constou de introdução do volume de 

água  (volume adequado) na cuba, seguido da adição  aos poucos de 990g de minério na cuba. 

Posteriormente, adicionava-se a solução de amido (na dosagem adequada), ajustou-se o pH da 

polpa para 10,5 e condiciova-se durante 5 minutos. Em seguida, adicionava-se a  solução de 

amina na dosagem previamente estabelecida, ajustva-se novamente o pH da polpa para  10,5 e 

condicionava-se durante 3 minutos. Abria-se a torneira de ar e fazia-se a coleta por 3 minutos. 

Preparva-se água em pH 10,5 para completar o volume da cuba durante o ensaio de flotação. 

Coletava-se o rejeito (flotação reversa) e o concentrado permanecia na cuba. Filtrava-se e 

secava-se o concentrado e o rejeito. Em seguida, quarteava-se e obtinha-se uma amostra de 

50g de concentrado e rejeito de cada ensaio,  que eram pulverizados e envidos para análise 

química, cujos  resultados estão apresentados na Tabela A4.13 do Apêndice 4. 
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6.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1.Caracterização Física 

 

6.1.1.Umidade, densidade, área superficial específica e porosidade  

Usando as equações 1 e 2 apresentadas no item 5.2. da metodologia, determinaram-se os 

valores de umidade da amostra (rejeito de jigagem de minério de ferro) na base seca e base 

úmida, que foram de 8,41% e 7,76% respectivamente. Ver cálculos na Tabela A1.1 do 

Apêndice 1. O valor médio da densidade da amostra foi igual a 3,41g/cm³, cujos resultados 

estão apresentados nas Tabelas A1.2 e A1.3 do Apêndice 1 e Anexos 1 e 2. 

A área superficial específica foi de 14,136m
2
/g determinado pela técnica BET e o diâmetro 

dos poros foi de 17,8Å, determinado pela técnica DA cujos resultados estão apresentados nos 

Anexos 4, 5 e 6. 

 

6.1.2.Análise granulométrica 

Na Figura 9 estão apresentadas as curvas de distribuição granulométrica dos três ensaios de 

peneiramento efetuados com a amostra de rejeito estudada, bem  como o valor médio dos 

resultados obtidos. O tamanho das partículas (abscissa) foi determinado pela média aritmética 

das aberturas das peneiras utilizadas. Os resultados dos três ensaios de análise granulométrica 

da amostra estudada estão apresentados nas Tabelas A1.4, A1.5 e A1.6 no Apêncice 1. 

Pela Figura 9, nota-se que 50% das partículas estão abaixo 1800µm, ou seja, o d50 foi de 

1800µm e, analogamente, o d80 foi aproximadamente 4200µm. 

Na Figura 10 está apresentada a distribuição granulométrica da alimentação da espiral de 

Humphreys e separação magnética (ensaios 1, 2) e a média dos dois ensaios, cujos resultados 

estão apresentados no Apêndice 1. 
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Figura 9 – Distribuição granulométrica da amostra do rejeito de minério ferro. 

 

 

Figura 10 – Distribuição granulométrica da alimentação dos ensaios em espiral de Humphrey 

e separação magnética. 
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Pela Figura 10 nota-se que 6% de material está abaixo de 10µm, 9% está abaixo de 37µm e 

15% está abaixo de 75µm. 

Nas Figuras 11, 12 e 13 estão apresentadas as distribuições granulométricas da amostra nde 

rejeito moída, do material proveniente da deslamagem: produto sifonado (lama) e do produto 

afundado (alimentação dos ensaios de flotação). Os resultados podem ser vistos nos 

Apêndices 1 e 4. 

 

 

Figura 11 – Distribuição granulométrica da amostra de rejeito moída. 

 

Observa-se que 18% das partículas da amostra de rejeito moída (Figura 11) estão abaixo de 

10µm (lamas), enquanto que no produto sifonado são 42% de lamas (Figura 12). O que 

significa que houve remoção de parte das lamas presentes no produto da moagem. No caso do 

produto afundado (alimentação da flotação) este material representa 14% (Figura 13).  
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Figura 12 – Distribuição granulométrica do produto sifonado (lama) do rejeito moído. 

 

 

Figura 13 – Distribuição granulométrica do produto afundado (alimentação da flotação). 
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6.2.Análise Mineralógica  

 

6.2.1.Difração de raios X (DRX) 

Na Tabela 11 estão apresentados os minerais identificados da amostra de rejeito estudada.  

Tabela 11 – Minerais identificados por DRX.  

Faixa 

Granulométrica 

Minerais identificados (%) 

(µm) (#) Quartzo Hematita Goethita Magnetita 

+4760 +4 Sim Sim Sim Sim 

-4760+2380 -4+8 Sim Sim Sim Sim 

-2380+1400 -8+14 Sim Sim Sim Não 

-1400+840 -14+20 Sim Sim Sim Não 

-840+297 -20+48 Sim Sim Sim Não 

-297 -48 Sim Sim Sim Não 

 

Os difratogramas das faixas granulométricas analisadas estão apresentados no Apêndice 2. 

 

6.2.2.Grau de liberação do quartzo por microscopia ótica 

Na Tabela 12 está apresentado o grau de liberação do quartzo da amostra de rejeito de minério 

ferro estudada. Observa-se que ao grau de liberação do quartzo em 150µm (100#) foi de 82%. 
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Tabela 12 – Grau de liberação do quartzo na amostra de rejeito estudada. 

Abertura 

 

Nº de 

Partículas 

livres 

Nº de 

Partículas 

Mistas 

Nº total 

de 

partículas 

Grau de 

liberação 

(%) 
 (µm) 

1/4" 6300 0 4 4 0 

4# 4760 4 23 27 34,1 

8# 2380 11 22 33 59,5 

14# 1400 52 63 115 62,3 

20# 840 99 139 238 63,3 

28# 590 165 190 355 67,2 

35# 425 243 198 441 70,1 

48# 297 325 182 507 71,6 

65# 212 343 175 518 74,1 

100# 150 413 173 586 82,0 

150# 106 396 93 489 87,0 

200# 75 624 102 726 91,0 

270# 68 531 73 604 92,1 

400# 37 589 72 661 93,8 

-400# -37 459 44 503 94,1 

 

 

6.3. Análises Químicas 

 

Na Tabela 13 estão apresentados os resultados das análises granuloquímicas da amsotra de 

rejeito de minério de ferro. Os resultados de todas as análises químicas estão apresentados no 

Apêndice 3. 
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Tabela 13 – Análise granuloquímica da amostra de rejeito de minério de ferro. 

Faixa 

Granul. 

(µm) 

Peso 

(%) 

Teor (%) Distribuição (%) 

Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC 

+4760 7,64 38,31 37,00 0,03 0,178 2,80 4,421 9,65 5,62 1,18 10,30 10,20 11,16 

-4760+2380 21,85 36,87 39,58 0,04 0,180 2,65 3,768 26,55 17,17 4,50 29,77 27,59 27,18 

-2380+1400 19,71 28,74 52,53 0,15 0,140 2,13 3,124 18,67 20,56 15,22 20,89 20,01 20,33 

-1400+840 16,14 19,71 65,75 0,32 0,117 2,07 2,888 10,48 21,07 26,57 14,29 15,92 15,39 

-840+297 16,17 20,40 65,66 0,38 0,096 1,64 2,394 10,87 21,08 31,61 11,75 12,63 12,78 

-297 18,48 39,05 39,52 0,22 0,093 1,55 2,156 23,78 14,50 20,92 13,01 13,65 13,16 

Alimentação 

global 

recalculada 

100 30,35 50,36 0,19 0,132 2,10 3,029 100 100 100 100 100 100 

 

 

Os teores da amostra globais recalculados estão próximos de minérios de ferro, que normalmente são processados no Quadrilátero Ferrífero. 

Pela Tabela 13, observa-se que a maior distribuição de Fe (26,55%) encontra-se na faixa -4760+2380µm e menor distribuição de Fe (9,65%) 

encontra-se na faixa +4760µm. A maior distribuição de SiO2 (21,08%) encontra-se na faixa -840+297µm e a menor distribuição de SiO2 (5,62%) na 

faixa +4760µm. 

Os termogramas das amostras de rejeito de minério de ferro estão apresentados nas Figurasn A3.1 a A3.6 do Apêndice 3. 
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6.4.Ensaios de Concentração 

 

6.4.1.Concentração gravítica 

A Tabela 14 apresenta os resultados das variáveis respostas dos experimentos na espiral de 

Humphreys. O balanço metalúrgico de todos os ensaios estão apresentados no Apêndice 5. 

Tabela 14 – Resultados do planejamento de experimentos para espiral de Humphrey. 

Ordem 

Ensaio % sólidos Amostra 

Rec. 

Mássica (%) Fe (%) SiO2 (%) Rec. Fe (%) I.S. 

1 20 Global 21,95 54,45 17,28 42,05 3,1 

2 20 +200# 17,52 50,57 22,57 34,32 2,6 

3 30 +200# 18,27 54,34 17,62 36,00 3,0 

4 20 Global 17,95 52,01 20,74 32,04 2,5 

5 20 +200# 19,44 52,11 20,27 38,43 2,9 

6 30 Global 18,69 50,87 22,30 32,25 2,6 

7 30 +200# 12,12 55,10 16,55 24,63 2,9 

8 30 Global 15,45 55,26 16,21 32,20 3,2 

 

Nas Figuras 14 a 25 estão apresentados respectivamente os gráficos de Pareto, gráficos efeitos 

principais, gráficos das interações dos efeitos principais e gráficos de cubo das variáveis 

respostas analisadas dos ensaios efetuados na espiral de Humphrey.  

Pelas Fifuras 14, 15 e 16 observa-se que os fatores estudados (% de sólidos e tipo de amostra) 

não tiveram efeito significativo sobre nenhuma das variáveis respostas analisadas 

(recuperação mássica, recuperação metalúrgica de Fe, teores de Fe e SiO2 e índice de 

seletividade de Guadin (I.S.). Pela Figura 10, verifica-se que a porcentagem de lamas (-10µm) 

na amostra global é de cerca de 6%, o que não teve influência significativa nos resultados dos 

ensaios de concentração gravítica (espiral de Humphreys) para os níveis testados. 

Pelas Figuras 17, 18 e 19, observa-se que a % de sólidos levou a uma ligeira queda de 

recuperação mássica e recuperação metalúrgica de Fe. No entanto, a qualidade dos 

concentrados obtidos (teores de Fe e SiO2) foram melhores para 30%. Como dito 

anteriormente, o tipo de amostra influenciou bem menos nos resultados obtidos em relação ao 

efeito % de sólidos. O índice de seletividade, por exemplo ficou inalterado. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 14 – Gráficos de Pareto referente a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados na 

espiral de Humprheys: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um 

nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

 

Figura 15 – Gráficos de Pareto referente a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados na 

espiral de Humprheys: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 16 – Gráfico de Pareto referente a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre a variável resposta analisada nos ensaios de concentração efetuados na espiral 

de Humprheys: índice de seletividade de Gaudin (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 

 

Observando os gráficos das interações entre os fatores porcentagem dos sólidos e tipo de 

amostra (Figura 20-a e 20-b) sobre as variáveis resposta recuperação mássica e recuperação 

metalúrgica de Fe, nota-se que as inclinações das retas são próximas (denotando a não ou 

pouca interação destes fatores entre si). Comportamento contrário teve as variáveis respostas 

teor de Fe, teor de SiO2 e índice de selectividade, onde as retas têm inclinações diferentes 

(Figuras 21-a, 21-b e 22). 

Analisando os teores de Fe em todas as condições testadas (Figura 24-a) nota-se que esses 

valores ficaram próximos entre si, variação de 51,3 a 54,7%. No caso do SiO2 (Figura 24-b) 

os teores variaram de 17,1 a 21,4%, denotando a necessidade de etapas de limpeza para 

obtenção de concentrados dentro das especificações (ver Tabela 3). Os valores do índice de 

selectividade de Gaudin ficaram próximos de 2,9 com diferença inferior a 0,2 (Figura 25). No 

entanto, tanto as recuperações mássicas (Figura 23-a) e metalúrgica de Fe (Figura 23-b) foram 

consideravelmente baixas para a etapa rougher. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 17 – Gráficos de efeitos principais referentes a influência da porcentagem de sólidos e 

tipo de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados 

na espiral de Humprheys: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para 

um nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 18 – Gráficos de efeitos principais referentes a influência da porcentagem de sólidos e 

tipo de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados 

na espiral de Humprheys: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 

95%. 
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Figura 19 – Gráfico de efeitos principais referentes a influência da porcentagem de sólidos e 

tipo de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados 

na espiral de Humprheys: índice de selectividade de Gaudin (I.S.), para um nível de confiança 

de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 20 – Gráficos das interações referentes a influência da porcentagem de sólidos e tipo 

de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados na 

espiral de Humprheys: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um 

nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 21 – Gráficos das interações referentes a influência da porcentagem de sólidos e tipo 

de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados na 

espiral de Humprheys: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 22 – Gráfico das interações referentes a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre a variável resposta analisada nos ensaios de concentração efetuados na espiral 

de Humprheys: índice de selectividade de Gaudin (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 23 – Gráficos de cubo referentes a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados na 

espiral de Humprheys: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um 

nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 24 – Gráficos de cubo referentes a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados na 

espiral de Humprheys: (a) teor de Fe, (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 25 – Gráfico de cubo referentes a influência da porcentagem de sólidos e tipo de 

amostra sobre a variável resposta analisada nos ensaios de concentração efetuados na espiral 

de Humprheys: índice de selectividade de Gaudin (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 

 

6.4.2.Separação magnética 

Na Tabela 15 estão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de separação magnética. 

Os balanços metalúrgicos de todos os ensaios estão apresentados no Apêndice 5. 

Tabela 15 – Resultados dos ensaios de separação magnética. 

Ordem de 

Ensaios 

Corrente 

(A) 

Campo 

magnético 

(Gauss) Amostra 

Rec. 

Mássica 

(%) 

Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

Rec. Fe 

(%) I.S. 

1 4 3575 Global 34,69 52,19 18,74 56,12 2,9 

2 4 3575 Global 32,65 53,30 16,96 55,88 3,2 

3 7 5465 Global 40,40 49,69 22,37 63,25 2,7 

4 4 3575 +200# 35,35 52,88 17,48 61,58 3,4 

5 7 5465 +200# 38,38 52,38 20,90 64,92 3,1 

6 7 5465 Global 41,41 51,49 19,58 68,77 3,4 

7 4 3575 +200# 34,34 52,87 18,15 59,09 3,2 

8 7 5465 +200# 38,38 52,74 17,80 66,35 3,5 
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Nas Figuras 26 a 37 estão apresentados os gráficos de Pareto, gráficos efeitos principais, 

gráficos das interações dos efeitos principais e gráficos de cubo das variáveis respostas 

analisadas dos ensaios efetuados no separador magnético. 

Como pode ser observado pelas Figuras 26, 27 e 28, dos fatores estudados, somente a 

magnitude do campo magnético teve efeito significativo sobre a recuperação mássica e 

recuperação metalúrgica de Fe. 

Pelas Figuras 29, 30 e 31 nota-se que o aumento do campo magnético causou aumento na 

recuperação mássica (Figura 29-a) e recuperação metalúrgica do Fe (Figura 29-b), bem como 

no teor de SiO2 (Figura 30-b) nos concentrados obtidos. Como era de se esperar, houve 

diminuição do teor de Fe (Figura 30-a) sem afetar o índice de seletividade, que se manteve 

constante (Figura 31). No entanto, para o efeito tipo de amostra (global e +200#), observou-se 

aumento do teor de Fe (Figura 30-a), recuperação metalúrgica de Fe (Figura 29-b) e índice de 

seletividade (Figura 31), comportamento inverso foi observado para a recuperação mássica 

(Figura 29-a) e teor de SiO2 (Figura 30-b) para o nível +200# em relação a ao nível “global”. 

Observando os gráficos das interações entre os fatores campo magnético e tipo de amostra 

(Figuras 32-a, 32-b, 33-a e 33-b) sobre as variáveis resposta recuperação mássica, recuperação 

metalúrgica de Fe, teor de Fe e teor de SiO2, nota-se que a inclinação das retas são diferentes 

excetuando para índice de selectividade, que são paralelas. O que significa que não há 

interação entre esses dois factores (Figura 34). 

Analisando os teores de Fe (Figura 36-a) e SiO2 (Figura 36-b) em todas as condições testadas 

notou-se que esses valores ficaram próximos entre si. Teores de Fe variando de 50,6 a 52,9% 

e teores de SiO2 variando de aproximadamente 17,8% a 21%. Os valores do índice de 

selectividade de Gaudin ficaram próximos de 3,2 com diferença entre as memas inferior a 0,2 

(Figura 37). Maiores variações foram verificadas para recuperação mássica de 33,7 a 40,9% 

(Figura 35-a) e a recuperação metalúrgica de Fe variando de 56 a 66% (Figura 35-b). 

 



63 
 

 

 
(a) Recuparação mássica  

 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 26 – Gráficos de Pareto referentes a influência do compo magnético e tipo de amostra 

sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados no separador 

magnético: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe e , para um nível de 

confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 27 – Gráficos de Pareto referentes a influência do compo magnético e tipo de amostra 

sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração efetuados no separador 

magnético: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 28 – Gráfico de Pareto referentes a influência do compo magnético e tipo de amostra 

sobre a variável resposta analisada nos ensaios de concentração efetuados no separador 

magnético: índice de seletividade (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 29 – Gráficos de efeitos principais referentes a influência do campo magnético e tipo 

de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração, efetuados no 

separador magnético: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um 

nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 30 – Gráficos de efeitos principais referentes a influência do campo magnético e tipo 

de amostra sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração, efetuados no 

separador magnético: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 31 – Gráfico de efeitos principais referentes a influência do campo magnético e tipo de 

amostra sobre a variável resposta analisada nos ensaios de concentração, efetuados no 

separador magnético: índice de selectividade (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 32 – Gráficos de interações dos efeitos estudados sobre as variáveis respostas 

analisadas nos ensaios de concentração efetuados no separador magnético: (a) recuperação 

mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 33 – Gráficos de interações dos efeitos estudados sobre as variáveis respostas 

analisadas nos ensaios de concentração efetuados no separador magnético: (a) teor de Fe e (b) 

teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 34 – Gráfico de interações dos efeitos estudados sobre a variável resposta analisada 

nos ensaios de concentração efetuados no separador magnético: índice de selectividade (I.S.), 

para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 35 – Gráficos de cubo referentes a influência do campo magnético e tipo de amostra 

sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração magnética: (a) 

recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 36 – Gráficos de cubo referentes a influência do campo magnético e tipo de amostra 

sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios de concentração magnética: (a) teor de Fe 

e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 37 – Gráfico de cubo referentes a influência do campo magnético e tipo de amostra 

sobre a variável resposta analisada nos ensaios de concentração magnética: índice de 

seletividade (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 

 

 

Comparando os resultados dos ensaios de concentração da espiral de Humphreys com os 

resultados de separação magnética, efetuados com a mesma amostra, verificou-se que a 

separação magnética foi mais eficiente para concentração do rejeito de minério de ferro 

estudado, uma vez que as recuperações mássicas e recuperações metalúrgicas de Fe da 

separação magnética foram aproximadamente o dobro dos valores obtidos para estas variáveis 

respostas dos ensaios com espiral de Humphreys para valores próximos de teores de Fe e de 

SiO2 e índice de seletividade das duas técnicas de concentração utilizadas. 
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6.4.3. Flotação 

A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos no planejamento de experimentos da flotação. O 

balanço metalúrgico de todos os ensaios estão apresentados no Apêndice 5. 

Tabela 16 – Resuldos do planejamento de experimentos dos ensaios de flotação. 

Ordem de 

Ensaio 

Amido 

(g/t) 

Amina 

(g/t) 

Rec. 

Mássica (%) 

Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

Rec. Fe 

(%) I.S. 

1 200 100 57,93 44,86 29,76 76,18 2,3 

2 400 100 61,88 44,28 30,73 79,74 2,4 

3 400 50 81,02 38,75 39,70 90,81 2,0 

4 400 100 57,64 46,42 27,63 78,25 2,6 

5 200 100 53,59 43,63 30,49 72,61 2,3 

6 200 50 79,02 37,38 40,26 89,03 2,0 

7 400 50 77,88 38,75 39,48 87,77 1,9 

8 200 50 76,54 38,89 38,20 88,93 2,2 

 

Nas Figuras 38 a 49 estão apresentados os gráficos de Pareto, gráficos dos efeitos principais, 

gráficos das interações dos efeitos principais e gráficos de cubo das variáveis respostas 

analisadas dos ensaios da flotação da amostra de rejeito de minério de ferro. 

Pelas Figuras 38, 39 e 40, observa-se que somente a dosagem de amina teve efeito 

significativo sobre todas as variáveis resposas analisadas. 

Pelas Figuras 41-a, 41-b e 42-b, observa-se que com o aumento da dosagem de amina houve 

decrescimento tanto na recuperação mássica quanto na recuperação metalúrgica de Fe e teor 

de SiO2 no concentrado obtido, que é contrário ao efeito da dosagem de amido. Como era de 

se esperar, verificou-se aumento no teor de Fe (Figura 42-a). No entanto, a influência do 

amido nas variáveis respostas estudadas foi em menor intensidade do que a influência da 

dosagem de amina. 

Observando os gráficos das interações entre os fatores dosagem de amina e dosagem de 

amido (Figuras 44-b, 45-b e 46) sobre as variáveis resposta: recuperação metalúrgica de Fe, 

teor de SiO2 e índice de selectividade, nota-se que a inclinação das retas são diferentes 

excetuando para teor de Fe e recuperação mássica, que são paralelas. O que significa que não 

há interação entre esses dois factores (Figuras 44-a e 45-a).   
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 38 – Gráficos de Pareto referentes a influência das dosagens de amido e amina sobre as 

variáveis respostas analisadas nos ensaios de flotação: (a) recuperação mássica e (b) 

recuperação metalúrgica do Fe, para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 39 – Gráficos de Pareto referentes a influência das dosagens de amido e amina sobre as 

variáveis respostas analisadas nos ensaios de flotação: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para 

um nível de confiança de 95%. 
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Figura 40 – Gráficos de Pareto referentes a influência das dosagens de amido e amina sobre a 

variável resposta analisada nos ensaios de flotação: índice de selectividade (I.S.), para um 

nível de confiança de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 41 – Gráficos de efeitos principais sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios 

de flotação: (a) recuperação mássica e (b) recuperação metalúrgica de Fe, para um nível de 

confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 42 – Gráficos de efeitos principais sobre as variáveis respostas analisadas nos ensaios 

de flotação: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 43 – Gráfico de efeitos principais sobre a variável resposta analisada nos ensaios de 

flotação: índice de selectividade de Gaudin (I.S.), para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 44 – Gráficos da interações dos efeitos principais (dosagens de amido e amina) sobre 

as variáveis respostas analisadas nos ensaios de flotação: (a) recuperação mássica e (b) 

recuperação metalúrgica de Fe, para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 45 – Gráficos da interações dos efeitos principais (dosagens de amido e amina) sobre 

as variáveis respostas analisadas nos ensaios de flotação: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, 

para um nível de confiança de 95%. 
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Figura 46 – Gráfico das interações dos efeitos principais (dosagens de amido e amina) sobre a 

variável resposta analisada nos ensaios de flotaçãoíndice de selectividade de Gaudin (I.S.), 

para um nível de confiança de 95%. 

 

 

Analisando o teor de Fe em todas as condições testadas (Figura 48-a) nota-se que esses 

valores ficaram próximos entre si (38,1% a 45,4%). No caso do SiO2 (Figura 48-b), os teores 

ficaram entre 29,2% a 39,6%. Os valores do índice de selectividade de Gaudin ficaram 

próximos de 2,2 com diferença máxima de 0,3 (Figura 49). A recuperação mássica teve 

diferença de 13% entre o maior (79,5%) e menor valor (55,8%) (Figura 47-a) enquanto que 

para recuperação metalúrgica de Fe a diferença entre o maior (89,3%) e menor (74,4%) valor 

foi inferior a 9% (Figura 47-b). 
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(a) Recuperação mássica 

 

 
(b) Recuperação metalúrgica de Fe 

Figura 47 – Gráficos de cubo referentes a influência das dosagens de amido e amina sobre as 

variáveis respostas analisadas nos ensaios de flotação: (a) recuperação mássica e (b) 

recuperação metalúrgica de Fe, (para um nível de confiança de 95%. 
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(a) Teor de Fe  

 

 

 
(b) Teor de SiO2 

Figura 48 – Gráficos de cubo referentes a influência das dosagens de amido e amina sobre as 

variáveis respostas analisadas nos ensaios de flotação: (a) teor de Fe e (b) teor de SiO2, para 

um nível de confiança de 95%. 
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Figura 49 – Gráfico de cubo referentes a influência das dosagens de amido e amina sobre a 

variável resposta analisada nos ensaios de flotação: índice de selectividade de Gaudin (I.S.), 

para um nível de confiança de 95%. 

 

 

Verificou-se que altas recuperações mássicas e metalúrgicas para os ensaios de flotação. 

Porém, como era de se esperar, os teores de Fe foram baixos e de SiO2 altos nos concentrados 

obtidos, o que pode estar relacionado com o alto percentual de lamas na alimentação (14%), 

que pode ter diminuído a seletividade do processo. Esse alto percentual de partículas finas 

pode ser minimizado com menores tempos de moagem da amostra. De maneira geral, 

verificou-se que para todos os ensaios de concentração testados, faz-se necessário e etapas de 

limpeza para a obtenção de concentrados dentro das especificações para emprego na 

siderurgia. 
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7.CONCLUSÕES 

 

Baseado nos ensaios de caracterização tecnológica efetuados com a amostra de rejeito de 

jigagem de minério de ferro, concluiu-se que: 

 A umidade da amostra na base seca e úmida foi de 8,41% e 7,76%, respectivamente.  

 O valor da densidade da amostra foi de 3,41g/cm³, com uma área superficial específica 

de 14,136m
2
/g e diâmetro dos poros de 17,8Å. 

 De acordo com a distribuição granulométrica da amostra, 80% do material encontrava-

se abaixo de 4200µm e 50% abaixo de 1800µm.  

 Observou-se que 6% de material utilizado na alimentação dos ensaios de concentração 

gravítica e separação magnética estava abaixo de 10µm (lamas). Nos ensaios de 

flotação, houve alto percentual de lamas na alimentação (14%). 

 Os teores da amostra de rejeito de jigagem foram: Fe = 30,35% , SiO2 = 50,36% , Mn 

= 0,19% , P  = 0,132% , Al2O3 = 2,10% , e PPC = 3,029%.  

 O grau de liberação do quartzo em 150µm (100#) foi de 82%.  

 Os minerais de ferro identificados na amostra global pela caracterização mineralógica 

foram hematita, goethita e magnetita e o mineral de ganga identificado foi o quartzo.  

 O resultado da melhor condição dos ensaios em espiral de Humphreys consistiu na 

amostra global com 20% de sólidos. O concentrado apresentou teor de ferro de 

53,23%, 19,01% de SiO2, 2,8 de índice de selectividade de Gaudin, recuperação 

mássica de 19,95% e recuperação metalúrgica de Fe de 37,05%. 

 A melhor opção de concentração estudada consistiu na concentração magnética  para a 

faixa granulométricae +200# e campo magnético = 5465 Gauss (corrente elétrica de 

7A). Nesta condição, o concentrado apresentou teor de 52,56% de Fe, 19,35% de 

SiO2, 3,3 de índice de seletividade de Gaudin, recuperação mássica de 38,38% e 

recuperação metalúrgica de Fe de 65,64%. 

 O resultado da melhor condição dos ensaios na flotação foi obtido com dosagens de 

400g/t de amido e 100g/t de amina. O concentrado apresentou teor de 45,35% de ferro, 

29,18% de SiO2, 2,5 de índice de selectividade de Gaudin, recuperação mássica de 

59,76% e recuperação metalúrgica de 79%. 

 

 



89 
 

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARENARE, D. S., RODRIGUES, O. M. S., ARAUJO, A. C. e VIANA, P. R. M. (2009). 

Espirais concentradoras no tratamento de minérios de ferro: uma breve revisão. Tecnol. 

Metal. Mater., São Paulo, v.5, n. 4, p.224-228. 

BARCELOS, H. O. (2010). Jigagem de minérios itabiríticos. Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 

60p.  

CARVALHO, P. S. L., DA SILVA, M. M., ROCIO, M. A. R. e MOSZKOWICZ, J. (2014). 

Minério de Ferro. Insumos Básicos. BNDES Setorial 39, p.197-239.   

CASTRO, P. T. A.; NALINI JUNIOR, H. A. e LIMA, H. M. (2011). Entendendo a mineração 

no Quadrilátero Ferrífero. Belo Horizonte. Edição bilíngue. 93p. 

CHEMALE JUNIOR, F. e TAKEHARA, L. (2013). Minério de Ferro: Geologia e 

Geolometalurgia. Edição Blucher, São Paulo. 202p. 

CRUZ, D. G. (2015). Influência dos íons Ca
2+

, Mg
2+

 e Mn
2+

 na flotação catiônica de minério 

de ferro: Estudos de bancada. Dissertação (Mestrado). Área de concentração: Tratamento de 

Minérios. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da Universidade Federal de 

Ouro Preto. 74p. 

DANA, J. D. (1978). Manual de Mineralogia. Livros Técnicos e Científicos, 2v, Rio de 

Janeiro. 642p. 

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos. (2017). Minério de ferro. 

Bradesco. São Paulo. 48p. 

DNPM. Sumário mineral. (2014). Vol 34. Brasília. Disponível em http://www.dnpm.gov.br. 

Acesso em: 18 abr.2016. p.72-73. 

DUTRA, R. (SINAI PR). (2008). Beneficiamento de minerais industriais. 2º Encontro de 

Engenharia e Tecnologia dos Campos Gerais. 8p.  

http://www.dnpm.gov.br/


90 
 

GOMES, M. A. (2009). Caracterização Tecnológica no aproveitamento de rejeito de minério 

de ferro. Dissertação (Mestrado). Área de concentração: Tratamento de Minérios. Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 77p. 

GURGEL, H. S. (2006). Emprego de classificador hidráulico no fluxo transversal na 

concentração de itabiritos das minas do Complexo Pico – MBR. Dissertação (Mestrado). Área 

de concentração: Tratamento de Minérios. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 198p. 

LA CRUZ, A. R. H. (2013). Quantificação de ferro em minério de ferro por espectrometria de 

fluorescência de raios-X por dispersão de Energia: Estudo comparativo de desempenho 

metrológico e impacto econômico. Dissertação (Mestrado). Metrologia (área de concentração: 

Metrologia para Qualidade e Inovação), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

129p. 

LIMA, R. M. F. (2015). Notas de aulas da disciplina Caracterização Tecnológica e 

Mineralógica de Minérios. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da 

Universidade Federal de Ouro Preto.  

LIMA, R. M. F., LOPES, G. M. e GONTIJO, C. F. (2011). Aspectos mineralógicos, físicos e 

químicos na flotação catiônica inversa de minério de ferro de baixos teores, do Quadrilátero 

Ferrífero – MG. Tecnol. Metal. Mater. Miner., São Paulo, v.8, n. 2, p. 126-131. 

PORMIN (Portal de Apoio ao Pequeno Produtor Mineral)-Ministério de Minas e Energia. 

(2010). Beneficiamento de minerais. Brasil. Disponível em 

http://www.redeaplmineral.org.br/pormin. Acesso em: 10 nov.2015. p.72-73. 

RABELO, M. N. (2015). Caracterização tecnológica do rejeito da planta de concentração de 

grossos de minério de ferro da Mina Lagoa das Flores. TCC (Graduação). Departamento de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 48p. 

REIS, E. L. (2005). Caracterização de resíduos provenientes da planta de beneficiamento de 

minério de manganês sílico-carbonatado RDM – Unidade Morro da Mina. Dissertação 

(Mestrado). Área de concentração: Tratamento de Minérios. Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 124p. 

ROCHA, L. (2008). Estudo de aproveitamento econômico das lamas de uma mineração de 

ferro, através de concentração por flotação catiônica reversa. Dissertação (Mestrado). Área de 

http://www.redeaplmineral.org.br/pormin


91 
 

concentração: Tecnologia  Mineral. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica 

e de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais. 126p. 

SAMPAIO, J. A., DA LUZ, A. B. e LINS, F. F. (2001). Usinas de beneficiamento de 

minérios do Brasil. CETEM/MCT. Rio de Janeiro. 398p.  

SCHOBBENHAUS, C. e COELHO, C. E. S. (1986). DNPM - Principais depósitos minerais 

do Brasil, Vol.II. 501p. 

SCHWERTMANN, U. & CORNEL, R. M. (2000). Iron Oxides in the Laboratory – 

Preparation and Characterization. WILEY-VCH, Weinheim. 183p. 

SILVA, A. C. (2012). CETM (Curso de Especialização em Tratamento de Minérios). 

Concentração física dos minerais. UFG-Campus Catalão. 132p. 

SIMÃO, H. K. (2010). Concentrabilidade de minério de ferro de Cateruca. Dissertação 

(Mestrado). Área de concentração: Tratamento de Minérios. Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 110p. 

TAKEHARA, L. (2004). Caracterização geometalúrgica dos principais minérios de ferro 

brasileiros – Fração sinter feed. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em 

Geociências do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre. 421p. 

WILLS, B. A. (1992). Mineral processing technology – An introduction to the practical 

aspects of ore treatment and mineral recovery. 5th edition. Elsevier Science & Technology 

Books. Camborne School of Mines, Cornwall, UK. 421p.  

WOLFF, A. P. (2009). Caracterização de rejeitos de minério de ferro de minas da Vale. 

Dissertação (Mestrado). Área de concentração: Tratamento de Minérios. Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto. 90p. 

ZAVAGLIA, G. (1995). Condicionantes geológicos de comportamentos dos minérios do 

Depósito do Tamanduá (MG) no processo metalúrgico de redução direta. Dissertação 

(Mestrado em Geologia) Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, 

Ouro Preto. 200p. 

 



92 
 

APÊNDICE 1 – Caracterização física 

Tabela A1.1 – Cálculo da umidade da amostra de rejeito. 

Ensaio  mpv (g) mpau (g) mau (g) mpas (g) mas (g) U 

(% base 

úmida) 

U  

(% base 

seca) 

1 116,35 394,66 278,31 372,79 256,44 7,86 8,53 

2 114,68 393,41 278,73 371,75 257,07 7,77 8,43 

3 115,43 400,25 284,82 377,29 261,86 8,06 8,77 

4 116,36 357,9 241,54 340,05 223,69 7,39 7,98 

5 114,65 349,23 234,58 330,92 216,27 7,81 8,47 

6 115,45 397,17 281,72 375,58 260,13 7,66 8,30 

Média - - - - - 7,76 8,41 

 

Onde: 

mpv - massa de prato vazia; 

mpau - massa de prato e amostra úmida;  

mau - massa da amostra úmida; 

mpas - massa de prato e amostra seca; 

mas - massa da amostra seca; 

ma - massa de água. 

 

Tabela A1.2 – Valores coletados do ensaio 1 para determinação da densidade. 

Análise Volume (cm
3
) Densidade (g/cm

3
) 

1 7,2814 3,4300 

2 7,2832 3,4292 

3 7,2712 3,4348 

 

A densidade 1 (ρ1), foi calculada como a média artimética dos três valores do ensaio 1. Logo: 

ρ1= 3,4313 g/cm³. 

 

 

 



93 
 

Tabela A1.3 – Valores coletados do ensaio 2 para determinação da densidade.  

Análise Volume (cm
3
) Densidade (g/cm

3
) 

1 7,3821 3,3902 

2 7,3746 3,3937 

3 7,3789 3,3917 

 

Calcula-se também a densidade 2 (ρ2), referentes aos valores do ensaio 2. Logo: 

ρ2 = 3,3919 g/cm³.  

A densidade média da amostra ( ̅) foi calculada através da média aritmética entre ρ1 e ρ2: 

 ̅   
(              )       

 
           ⁄          ⁄  

Portanto, utilizando-se o método do picnômetro a gás foi encontrado um valor médio da 

densidade igual a 3,41 g/cm³.  

 

Tabela A1.4 – Resultados do peneiramento combinado da amostra de rejeito (ensaio 1). 

Ensaio 1 Frequência (%) 

Peneiras Abertura 

(µm) 

Tamanho 

médio 

(µm) 

Tamanho 

médio 

(cm) 

Massa 

máx (g) 

Massa 

retida 

(g) 

Simples Maior 

que 

Menor 

que 

1/4" 6300 7604,77 0,76048 2948,74 3,19 2,14 2,14 97,86 

4# 4760 5530,00 0,55300 2109,59 10,80 7,24 9,38 90,62 

8# 2380 3570,00 0,35700 1461,56 33,31 22,34 31,72 68,28 

14# 1400 1890,00 0,18900 876,94 28,90 19,38 51,10 48,90 

20# 840 1120,00 0,11200 483,44 23,85 15,99 67,10 32,90 

28# 590 715,00 0,07150 294,72 10,03 6,73 73,82 26,18 

35# 425 507,50 0,05075 196,35 8,35 5,60 79,42 20,58 

48# 297 361,00 0,03610 139,49 5,42 3,63 83,06 16,94 

65# 212 254,50 0,02545 98,86 4,67 3,13 86,19 13,81 

100# 150 181,00 0,01810 69,95 3,17 2,13 88,32 11,68 

150# 106 128,00 0,01280 49,63 3,88 2,60 90,92 9,08 

200# 75 90,50 0,00905 35,09 1,41 0,95 91,87 8,13 

270# 68 71,50 0,00715 26,02 3,45 2,31 94,18 5,82 

400# 37 53,00 0,00530 20,00 3,97 2,66 96,84 3,16 

-400# -37 -53,00 -0,00530  4,71 3,16 100,00 0,00 

Total - - -  149,11 100,00 - - 
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Figura A1.1 – Peneiramento combinado da amostra de rejeito (ensaio 1). 

 

 

Tabela A1.5 – Resultados do peneiramento combinado da amostra de rejeito (ensaio 2). 

Ensaio 2 Frequência (%) 

Peneiras Abertura 

(µm) 

Tamanho 

médio 

(µm) 

Tamanho 

médio 

(cm) 

Massa 

máx (g) 

Massa 

retida 

(g) 

Simples Maior 

que 

Menor 

que 

1/4" 6300 7604,77 0,76048 2948,74 0,75 0,50 0,50 99,50 

4# 4760 5530,00 0,55300 2109,59 9,60 6,41 6,91 93,09 

8# 2380 3570,00 0,35700 1461,56 31,06 20,72 27,63 72,37 

14# 1400 1890,00 0,18900 876,94 28,64 19,11 46,74 53,26 

20# 840 1120,00 0,11200 483,44 24,30 16,21 62,95 37,05 

28# 590 715,00 0,07150 294,72 10,30 6,87 69,82 30,18 

35# 425 507,50 0,05075 196,35 8,82 5,88 75,71 24,29 

48# 297 361,00 0,03610 139,49 6,06 4,04 79,75 20,25 

65# 212 254,50 0,02545 98,86 5,10 3,40 83,15 16,85 

100# 150 181,00 0,01810 69,95 3,63 2,42 85,58 14,42 

150# 106 128,00 0,01280 49,63 4,49 3,00 88,57 11,43 

200# 75 90,50 0,00905 35,09 2,30 1,53 90,11 9,89 

270# 68 71,50 0,00715 26,02 3,06 2,04 92,15 7,85 

400# 37 53,00 0,00530 20,00 4,42 2,95 95,10 4,90 

-400# -37 -53,00 -0,00530  7,35 4,90 100,00 0,00 

Total - - -  149,88 100,00 - - 
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Figura A1.2 – Peneiramento combinado da amostra de rejeito (ensaio 2). 

 

 

Tabela A1.6 – Resultados do peneiramento combinado da amostra de rejeito (ensaio 3). 

Ensaio 3 Frequência (%) 

Peneiras Abertura 

(µm) 

Tamanho 

médio 

(µm) 

Tamanho 

médio 

(cm) 

Massa 

máx (g) 

Massa 

retida 

(g) 

Simples Maior 

que 

Menor 

que 

1/4" 6300 7604,77 0,76048 2948,74 1,72 1,15 1,15 98,85 

4# 4760 5530,00 0,55300 2109,59 8,18 5,49 6,64 93,36 

8# 2380 3570,00 0,35700 1461,56 33,56 22,50 29,14 70,86 

14# 1400 1890,00 0,18900 876,94 30,81 20,66 49,80 50,20 

20# 840 1120,00 0,11200 483,44 24,18 16,21 66,02 33,98 

28# 590 715,00 0,07150 294,72 9,88 6,63 72,64 27,36 

35# 425 507,50 0,05075 196,35 8,13 5,45 78,09 21,91 

48# 297 361,00 0,03610 139,49 5,47 3,67 81,76 18,24 

65# 212 254,50 0,02545 98,86 4,54 3,04 84,81 15,19 

100# 150 181,00 0,01810 69,95 3,10 2,08 86,88 13,12 

150# 106 128,00 0,01280 49,63 3,99 2,68 89,56 10,44 

200# 75 90,50 0,00905 35,09 1,79 1,20 90,76 9,24 

270# 68 71,50 0,00715 26,02 2,93 1,96 92,72 7,28 

400# 37 53,00 0,00530 20,00 4,08 2,74 95,46 4,54 

-400# -37 -53,00 -0,00530  6,77 4,54 100,00 0,00 

Total - - -  149,13 100,00 - - 
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Figura A1.3 – Peneiramento combinado da amostra de rejeito (ensaio 3). 

 

 

Tabela A1.7 – Peneiramento a úmido da alimentação da espiral de Humphreys e separação 

magnética (ensaio 1). 

Ensaio 1 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

 

Simples 

Maior 

que 

Menor 

que 

14 0,39 0,27 0,27 99,73 

20 29,06 20,04 20,31 79,69 

28 20,21 13,94 34,25 65,75 

35 23,20 16,00 50,26 49,74 

48 12,49 8,61 58,87 41,13 

65 12,32 8,50 67,37 32,63 

100 8,22 5,67 73,04 26,96 

150 7,72 5,32 78,36 21,64 

200 6,49 4,48 82,84 17,16 

270 5,67 3,91 86,75 13,25 

400 4,41 3,04 89,79 10,21 

-400 14,80 10,21 100,00 0,00 

Total 144,98 100,00 - - 
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Tabela A1.8 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento da 

alimentação da espiral de Humphreys e separação magnética (ensaio 1). 

Ensaio 1 

Peneiramento Granulómetro 

Peneiras Tamanho 

médio 

(µm) 

%Passante 

Acumulado 

Tamanho 

(µm) 

%Passante 

Acumulado 

Tamanho 

corrigido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

14 1184,00 1429,21 99,73 90,00 100 10,21 44,66 

20 837,21 1010,61 79,69 66,00 99,02 10,11 32,75 

28 592,00 714,61 65,75 50,00 94,41 9,64 24,81 

35 418,61 505,30 49,74 34,00 80,96 8,27 16,87 

48 296,00 357,30 41,13 22,00 65,56 6,69 10,92 

65 209,30 252,65 32,63 16,00 57,26 5,85 7,94 

100 148,00 178,65 26,96 11,00 47,71 4,87 5,46 

150 104,65 126,33 21,64 7,00 38,13 3,89 3,47 

200 75,00 89,33 17,16 4,60 31,37 3,20 2,28 

270 52,33 63,16 13,25 3,20 25,32 2,59 1,59 

400 37,00 44,66 10,21 2,20 19,17 1,96 1,09 

-400 -37,00 -44,66      

 

 

 

Figura A1.4 – Distribuição granulométrica da alimentação da em espiral de Humphrey e 

separação magnética (ensaio 1). 
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Tabela A1.9 – Peneiramento a úmido da alimentação da espiral de Humphreys e separação 

magnética (ensaio 2). 

Ensaio 2 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior 

que 

Menor 

que 

14 0,32 0,22 0,22 99,78 

20 28,79 19,97 20,19 79,81 

28 19,93 13,82 34,02 65,98 

35 23,23 16,11 50,13 49,87 

48 12,26 8,50 58,63 41,37 

65 12,04 8,35 66,98 33,02 

100 8,63 5,99 72,97 27,03 

150 7,85 5,44 78,41 21,59 

200 7,12 4,94 83,35 16,65 

270 5,85 4,06 87,41 12,59 

400 5,06 3,51 90,92 9,08 

-400 13,09 9,08 100,00 0,00 

Total 144,17 100,00 - - 

 

 

Tabela A1.10 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento da 

alimentação da espiral de Humphreys e separação magnética (ensaio 2). 

Ensaio 2 

Peneiramento Granulómetro 

Peneiras Tamanho 

médio  

(µm) 

%Passante 

Acumulado 

Tamanho 

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho 

corrigido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

14 1184,00 1429,21 99,78 90,00 100 9,08 44,66 

20 837,21 1010,61 79,81 66,00 98,67 8,96 32,75 

28 592,00 714,61 65,98 50,00 92,35 8,39 24,81 

35 418,61 505,30 49,87 34,00 73,90 6,71 16,87 

48 296,00 357,30 41,37 22,00 55,61 5,05 10,92 

65 209,30 252,65 33,02 16,00 47,98 4,36 7,94 

100 148,00 178,65 27,03 11,00 40,27 3,66 5,46 

150 104,65 126,33 21,59 7,00 32,45 2,95 3,47 

200 75,00 89,33 16,65 4,60 26,76 2,43 2,28 

270 52,33 63,16 12,59 3,20 21,54 1,96 1,59 

400 37,00 44,66 9,08 2,20 16,09 1,46 1,09 

-400 -37,00 -44,66      
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Figura A1.5 – Distribuição granulométrica da alimentação da espiral de Humphrey e 

separação magnética (ensaio 2). 

 

 

Tabela A1.11 – Peneiramento a úmido da amostra de rejeito moída (ensaio 1). 

Ensaio 1 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior 

que 

Menor 

que 

100 3,6 7,2 7,2 92,8 

150 12,3 25,2 32,4 67,6 

200 5,8 11,9 44,3 55,7 

270 3,4 6,9 51,2 48,8 

325 5,2 10,7 61,9 38,1 

400 1,9 3,9 65,7 34,3 

-400 16,8 34,3 100,0 0,0 

Total 49,0 100,0 - - 
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Tabela A1.12 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento da 

amostra de rejeito moída (ensaio 1). 

Ensaio 1 

Peneiramento Granulómetro 

Peneira Média 

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho 

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho 

corrigido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

100 148,00 178,7 92,8 71 100 34,3 40,5 

150 104,65 126,3 67,6 50 96,94 33,3 28,5 

200 75,00 89,3 55,7 36 84,63 29,0 20,5 

270 52,33 63,2 48,8 25 65,33 22,4 14,3 

325 44,00 48,2 38,1 18 53,21 18,3 10,3 

400 37,00 40,5 34,3 13 44,24 15,2 7,4 

    9 35,5 12,2 5,1 

    6,5 29,55 10,1 3,7 

    4,3 23,69 8,1 2,5 

    3,2 19,59 6,7 1,8 

 

 

 

 

 

Figura A1.6 – Distribuição granulométrica da amostra de rejeito moída (ensaio 1). 
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Tabela A1.13 – Peneiramento a úmido da amostra de rejeito moída (ensaio 2). 

Ensaio 2 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior 

que 

Menor 

que 

100 4,0 8,3 8,3 91,7 

150 11,9 24,8 33,0 67,0 

200 5,6 11,5 44,6 55,4 

270 5,6 11,6 56,2 43,8 

325 2,5 5,2 61,3 38,7 

400 2,1 4,3 65,6 34,4 

-400 16,6 34,4 100,0 0,0 

Total 48,2 100,0 - - 

 

 

Tabela A1.14 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento da 

amostra de rejeito moída (ensaio 2). 

Ensaio 2 

Peneiramento Granulómetro 

Peneira Tamanho 

médio 

(µm) 

% Passante 

acumulado 

Tamanho  

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho  

corrigido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

100 148,00 178,7 91,7 71 100 34,4 40,5 

150 104,65 126,3 67,0 50 98,41 33,9 28,5 

200 75,00 89,3 55,4 36 88,8 30,5 20,5 

270 52,33 63,2 43,8 25 65,33 22,5 14,3 

325 44,00 48,2 38,7 18 57,85 19,9 10,3 

400 37,00 40,5 34,4 13 49,48 17,0 7,4 

    9 40,85 14,1 5,1 

    6,5 34,73 11,9 3,7 

    4,3 28,61 9,8 2,5 

    3,2 24,03 8,3 1,8 
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Figura A1.7 – Distribuição granulométrica da amostra de rejeito moída (ensaio 2). 
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APÊNDICE 2 – Caracterização mineralógica 

 

 

Figura A2.1 – Difratograma de raios X da faixa +4760µm. 

 

 

Figura A2.2 – Difratograma de raios X da faixa -4760+2380µm. 
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Figura A2.3 – Difratograma de raios X da faixa -2380+1400µm. 

 

 

Figura A2.4 – Difratograma de raios X da faixa -1400+840µm. 
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Figura A2.5 – Difratograma de raios X da faixa -840+297µm. 

 

 

Figura A2.6 – Difratograma de raios X da faixa -297µm. 
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APÊNDICE 3 – Análises químicas 

 

Tabela A3.1 – Análises químicas da amostra de rejeito.  

Faixa 

Granulométrica 

Massa 

Retida 

(g) 

Dist. 

Granul. 

(%ret.s.) 

Teor (%) 

Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC 

(#) (µm) 

+4 +4760 11,42 7,64 38,31 37,00 0,03 0,178 2,80 4,421 

-4+8 -4760+2380 32,64 21,85 36,87 39,58 0,04 0,180 2,65 3,768 

-8+14 -2380+1400 29,45 19,71 28,74 52,53 0,15 0,140 2,13 3,124 

-14+20 -1400+840 24,11 16,14 19,71 65,75 0,32 0,117 2,07 2,888 

-20+48 -840+297 24,15 16,17 20,40 65,66 0,38 0,096 1,64 2,394 

-48 -297 27,61 18,48 39,05 39,52 0,22 0,093 1,55 2,156 

Amostra de rejeito 

recalculada 

149,38 100 30,35 50,36 0,19 0,132 2,10 3,029 

 

Tabela A3.2 – Análises químicas da separação magnética.  

Condições Teor (%) 

Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC 

Concentrado: 4A, amostra global 52,19 18,74 0,32 0,143 2,28 3,50 

Concentrado: 4A, amostra global 53,30 16,96 0,30 0,149 2,39 3,51 

Concentrado: 7A, amostra global 49,67 22,37 0,34 0,141 2,18 3,32 

Concentrado: 7A, amostra global 51,49 19,58 0,34 0,152 2,44 3,60 

Concentrado: 4A, amostra +75µm 52,88 17,48 0,35 0,144 2,54 3,35 

Concentrado: 4A, amostra +75µm 52,87 18,15 0,31 0,139 2,37 3,09 

Concentrado: 7A, amostra +75µm 52,38 20,90 0,35 0,149 2,70 3,53 

Concentrado: 7A, amostra +75µm 52,74 17,80 0,32 0,156 2,70 3,30 

Rejeito: 4A, amostra global 21,68 63,57 0,25 0,119 2,00 2,90 

Rejeito: 4A, amostra global 20,40 65,13 0,24 0,116 2,05 2,98 

Rejeito: 7A, amostra global 19,57 66,15 0,28 0,115 2,22 3,02 

Rejeito: 7A, amostra global 16,53 70,65 0,25 0,108 2,04 3,02 

Rejeito: 4A, amostra +75µm 18,04 68,35 0,23 0,119 2,11 3,11 

Rejeito: 4A, amostra +75µm 19,15 66,82 0,22 0,116 1,99 3,10 

Rejeito: 7A, amostra +75µm 17,63 68,79 0,31 0,111 2,00 3,06 

Rejeito: 7A, amostra +75µm 16,66 70,47 0,20 0,119 1,94 3,03 
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Tabela A3.3 – Análises químicas da concentração gravítica.  

Condições Teor (%) 

Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC 

Concentrado: 30% de 

sólidos, amostra +75µm 

54,34 17,62 0,200 0,095 1,34 2,74 

Concentrado: 30% de 

sólidos, amostra global 

50,87 22,30 0,170 0,102 1,51 2,87 

Concentrado: 20% de 

sólidos, amostra +75µm 

52,11 20,27 0,180 0,126 1,66 2,95 

Concentrado: 30% de 

sólidos, amostra +75µm 

55,10 16,55 0,210 0,099 1,46 2,59 

Concentrado: 20% de 

sólidos, amostra global 

54,45 17,28 0,170 0,100 1,54 2,78 

Concentrado: 20% de 

sólidos, amostra +75µm 

50,57 22,57 0,180 0,113 1,56 2,92 

Concentrado: 20% de 

sólidos, amostra global 

52,01 20,74 0,200 0,107 1,80 2,48 

Concentrado: 30% de 

sólidos, amostra global 

55,26 16,21 0,210 0,105 1,49 2,66 

Rejeito: 30% de sólidos, 

amostra +75µm 

21,59 63,04 0,250 0,122 2,05 3,36 

Rejeito: 30% de sólidos, 

amostra global 

21,48 62,46 0,240 0,127 2,53 3,62 

Rejeito: 20% de sólidos, 

amostra +75µm 

20,15 65,03 0,160 0,130 2,07 3,49 

Rejeito: 30% de sólidos, 

amostra +75µm 

23,25 60,26 0,250 0,128 2,26 3,56 

Rejeito: 20% de sólidos, 

amostra global 

21,11 63,87 0,250 0,128 2,12 3,41 

Rejeito: 20% de sólidos, 

amostra +75µm 

20,56 64,40 0,220 0,122 2,13 3,43 

Rejeito: 20% de sólidos, 

amostra global 

24,14 59,65 0,250 0,128 2,06 3,09 

Rejeito: 30% de sólidos, 

amostra global 

21,27 63,15 0,250 0,130 2,37 3,39 
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Tabela A3.4 – Análises químicas dos produtos dos ensaios de flotação.  

condições Teor (%) 

Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC 

Amostra  sifonada 1 33,38 44,01 0,25 0,162 3,22 4,40 

Amostra  Sifonada 2 33,18 43,29 0,32 0,189 3,18 4,23 

Concentrado: 200 g/t de 

Amido e 50 g/t de Amina 

37,78 40,26 0,24 0,113 1,96 2,68 

Concentrado: 200 g/t de 

Amido e 100 g/t de Amina 

44,89 29,76 0,31 0,146 1,98 3,21 

Concentrado: 400 g/t de 

Amido e 50 g/t de Amina 

38,75 39,70 0,22 0,115 1,73 2,68 

Concentrado: 400 g/t de 

Amido e 100 g/t de Amina 

44,28 30,73 0,25 0,130 2,05 3,17 

Concentrado: 200 g/t de 

Amido e 50 g/t de Amina 

38,89 38,20 0,24 0,128 2,06 2,88 

Concentrado: 200 g/t de 

Amido e 100 g/t de Amina 

43,63 30,49 0,30 0,140 2,14 3,37 

Concentrado: 400 g/t de 

Amido e 50 g/t de Amina 

38,75 39,48 0,26 0,113 1,81 2,66 

Concentrado: 400 g/t de 

Amido e 100 g/t de Amina 

46,42 27,63 0,17 0,153 2,03 3,19 

Rejeito: 200 g/t de Amido e 

50 g/t de Amina 

17,53 71,12 0,13 0,078 1,48 1,88 

Rejeito: 200 g/t de Amido e 

100 g/t de Amina 

19,33 68,96 0,10 0,059 1,27 1,58 

Rejeito: 400 g/t de Amido e 

50 g/t de Amina 

16,73 71,73 0,13 0,086 1,56 2,06 

Rejeito: 400 g/t de Amido e 

100 g/t de Amina 

18,26 70,31 0,14 0,072 1,29 1,80 

Rejeito: 200 g/t de Amido e 

50 g/t de Amina 

15,80 74,28 0,10 0,063 1,06 1,48 

Rejeito: 200 g/t de Amido e 

100 g/t de Amina 

19,00 69,65 0,10 0,066 1,10 1,50 

Rejeito: 400 g/t de Amido e 

50 g/t de Amina 

19,00 68,18 0,14 0,090 1,70 2,31 

Rejeito: 400 g/t de Amido e 

100 g/t de Amina 

17,56 71,54 0,10 0,066 1,13 1,50 

 

 

 



109 
 

 

Figura A3.1 – Termograma da faixa +4760µm. 
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Figura A3.2 – Termograma da faixa -4760+2380µm. 
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Figura A3.3 – Termograma da faixa -2380+1400µm. 
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Figura A3.4 – Termograma da faixa -1400+840µm. 
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Figura A3.5 – Termograma da faixa -840+297µm. 
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Figura A3.6 – Termograma da faixa -297µm. 
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APÊNCICE 4 – Cálculos para os ensaios de concentração 

 

Preparação da amostra dos ensaios na espiral de Humphreys 

Condições de ensaio: 

Volume do tanque – 70 L 

20%     - Massa de minério 

Mesmo cálculo para 30% 

                

Cálculo da massa total de sólidos usados na espiral de Humphreys 

 

Ensaio 3: 30% de sólidos de amostra de +75µm (200#) 

Vp = 70 L (dm
3
) = 70000 ml (cm

3
)            Vp = volume da polpa;   mp = massa da polpa 

ρs = 3,41 g/cm
3
                                     Vs = volume de sólidos;  ms = massa de sólidos 

ms = ?  ma = ?                                        Va = volume de água;  ma = massa de água  

Volume de polpa é igual a volume do tanque e massa de sólidos é igual a massa do minério. 

         
  
  
 
  
  
           ( ) 

         
  
  
             ( ) 

Recorrendo-se as equações 7 e 8, determinou-se a massa de água e de sólidos em cada ensaio. 

A massa de polpa é igual a 100% (massa de água + massa de sólidos) 

Para 30% de sólidos, temos: 

    
  
  
          

                                 

Voltando na equação 7, termos: 
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  (           )

    
    

      

           
 

ρs = densidade dos sólidos (densidade do minério) 

ρa = 1 g/cm
3
 (densidade da água) 

Substituindo os valores na massa da polpa teremos: 

   
              ⁄          ⁄

         ⁄              ⁄
                   

                                

                                 (                    )  

 

Usando os mesmos critérios do ensaio 1, calculou-se para os ensaios restantes. Os resultados 

estão mostrados na Tabela A4.1. 

 

 Tabela A4.1 – Parâmetros usados nos ensaios de  concentração em espiral de Humphreys. 

Ordem 

de 

ensaios 

% de 

sólidos 

Amostra Massa da 

polpa (g) 

Massa 

da polpa 

(kg) 

Massa 

de 

sólidos 

(kg) 

Massa 

de água 

(kg) 

Volume 

de água 

(litros) 

1 20 Global 81603,77 81,60 16,32 65,28 65,28 

2 20 +200# 81603,77 81,60 16,32 65,28 65,28 

3 30 +200# 88978,69 88,98 26,69 62,29 62,29 

4 20 Global 81603,77 81,60 16,32 65,28 65,28 

5 20 +200# 81603,77 81,60 16,32 65,28 65,28 

6 30 Global 88978,69 88,98 26,69 62,29 62,29 

7 30 +200# 88978,69 88,98 26,69 62,29 62,29 

8 30 Global 88978,69 88,98 26,69 62,29 62,29 

Total   682329,86 682,33 172,06 510,27 510,27 
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Tabela A4.2 – Peneiramento a úmido do produto sifonado (lama) (ensaio 1). 

Sifonado 1 (Ensaio 1) 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior que Menor que 

100 0,16 0,33 0,33 99,67 

150 0,30 0,63 0,96 99,04 

200 0,15 0,31 1,28 98,72 

270 5,09 10,65 11,93 88,07 

325 1,14 2,39 14,31 85,69 

400 3,06 6,40 20,72 79,28 

-400 37,89 79,28 100 0 

Total 47,79 100 - - 

 

 

Tabela A4.3 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento do 

produto sifonado (lama) (ensaio 1). 

Sifonado 1 (Ensaio 1) 

Peneiramento Granulómetro 

Peneira Tamanho 

média 

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho 

(µm) 

% Passante 

acum. 

Tamanho 

corrigido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

100 148,00 178,7 99,67 56 100 79,28 40,50 

150 104,65 126,3 99,04 38 94,54 74,95 27,48 

200 75,00 89,3 98,72 25 74,76 59,27 18,08 

270 52,33 63,2 88,07 18 60,67 48,10 13,02 

325 44,00 48,2 85,69 11 46,05 36,51 7,96 

400 37,00 40,5 79,28 7,5 37,01 29,34 5,42 

    5 30,16 23,91 3,62 

    3,6 25,14 19,93 2,60 
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Figura A4.1 – Distribuição granulométrica do produto sifonado (lama) (ensaio 1). 

 

Tabela A4.4 – Peneiramento a úmido do produto afundado (alimentação da flotação) (ensaio 

1). 

Afundado 1 (Ensaio 1) 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior que Menor que 

100 1,20 2,53 2,53 97,47 

150 0,72 1,52 4,04 95,96 

200 15,07 31,73 35,78 64,22 

270 12,40 26,11 61,89 38,11 

325 1,45 3,05 64,94 35,06 

400 2,66 5,60 70,54 29,46 

-400 13,99 29,46 100 0 

Total 47,49 100   
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Tabela A4.5 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento do 

produto afundado (alimentação da flotação) (ensaio 1). 

Afundado 1 (Ensaio 1) 

Peneiramento Granulómetro 

Peneira Tamanho 

média 

(µm) 

% Passante 

acumulado 

Tamanho 

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho 

Corrigido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

100 148,00 178,7 97,47 90 100 29,46 40,50 

150 104,65 126,3 95,96 63 97,19 28,63 28,35 

200 75,00 89,3 64,22 45 82,78 24,39 20,25 

270 52,33 63,2 38,11 30 53,98 15,90 13,50 

325 44,00 48,2 35,06 19 37,95 11,18 8,55 

400 37,00 40,5 29,46 13 31,89 9,39 5,85 

    8 25,32 7,46 3,60 

    5 20,7 6,10 2,25 

    3,4 16,89 4,98 1,53 

 

 

 

Figura A4.2 – Distribuição granulométrica do produto afundado (alimentação da flotação) 

(ensaio 1). 
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Tabela A4.6 – Peneiramento a úmido do produto sifonado (lama) (ensaio 2). 

Sifonado 2 (Ensaio 2) 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior que Menor que 

100 0,38 0,80 0,80 99,20 

150 0,41 0,87 1,67 98,33 

200 0,94 1,99 3,66 96,34 

270 5,2 11,00 14,66 85,34 

325 0,88 1,86 16,53 83,47 

400 2,25 4,76 21,29 78,71 

-400 37,2 78,71 100 0 

Total 47,26 100 - - 

 

Tabela A4.7 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento do 

produto sifonado (lama) (ensaio 2). 

Sifonado 2 (Ensaio 2) 

Peneiramento Granulómetro 

Peneira Tamanho 

média 

(µm) 

% Passante 

acumulado 

Tamanho 

(µm) 

% Passante 

Acumulado 

Tamanho 

Corregido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

100 148,00 178,7 99,20 56 100 78,71 40,50 

150 104,65 126,3 98,33 38 96,33 75,82 27,48 

200 75,00 89,3 96,34 25 78,98 62,17 18,08 

270 52,33 63,2 85,34 18 64,06 50,42 13,02 

325 44,00 48,2 83,47 11 48,48 38,16 7,96 

400 37,00 40,5 78,71 7,5 38,89 30,61 5,42 

    5 31,37 24,69 3,62 

    3,6 25,95 20,43 2,60 
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Figura A4.3 – Distribuição granulométrica do produto sifonado (lama) (ensaio 2). 

 

Tabela A4.8 – Peneiramento a úmido do produto afundado (alimentação da flotação) (ensaio 

2). 

Afundado 2 (Ensaio 2) 

Peneira 

(#) 

massa 

retida (g) 

Frequência (%) 

Simples Maior que Menor que 

100 2,13 4,49 4,49 95,51 

150 0,91 1,92 6,41 93,59 

200 9,15 19,28 25,69 74,31 

270 14,84 31,28 56,97 43,03 

325 1,78 3,75 60,72 39,28 

400 3,48 7,33 68,05 31,95 

-400 15,16 31,95 100 0 

Total 47,45 100   
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Tabela A4.9 – Transformação dos dados do granulômetro a laser para peneiramento do 

produto afundado (alimentação da flotação) (ensaio 2). 

Afundado 2 (Ensaio 2) 

Peneiramento Granulômetro 

Peneira Tamanho 

média 

(µm) 

% Passante 

acumulado 

Tamanho 

(µm) 

% Passante 

acum. 

Tamanho 

corregido 

(µm) (#) (µm) Real Corrigido 

100 148,00 178,7 95,51 71 100 31,95 40,50 

150 104,65 126,3 93,59 50 98,18 31,37 28,52 

200 75,00 89,3 74,31 36 86,7 27,70 20,54 

270 52,33 63,2 43,03 25 64,32 20,55 14,26 

325 44,00 48,2 39,28 18 52,1 16,65 10,27 

400 37,00 40,5 31,95 13 44,56 14,24 7,42 

    9 36,8 11,76 5,13 

    6,5 31,17 9,96 3,71 

    4,3 25,57 8,17 2,45 

    3,2 21,41 6,84 1,83 

 

 

 

Figura A4.4 – Distribuição granulométrica do produto afundado (alimentação da flotação) 

(ensaio 2). 
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Tabela A4.10 – Resultados dos ensaios de concentração  em espiral de Humphreys. 

 

Ordem 

de 

Ensaio 

% de 

sólidos 

Amostr

a 

Vol. 

do 

Conc. 

(l) 

Vol  

de 

Rej. 

(l) 

Massa 

de 

Conc. 

(kg) 

Massa 

de Rej. 

(kg) 

t 

(s) 

Vazão 

do Conc. 

(l/s) 

Vazão 

de Rej. 

(l/s) 

Vazão 

do Conc. 

(m
3
/s) 

Vazão 

de Rej. 

(m
3
/s) 

1 20 Global 1,40 16,4 1,135 4,035 10 0,140 1,64 1,40.10
-4

 0,00164 

2 20 +200# 1,28 15,0 1,015 4,205 10 0,128 1,50 1,28.10
-4

 0,00150 

3 30 +200# 1,90 16,8 1,760 7,875 10 0,190 1,68 1,90.10
-4 

0,00168 

4 20 Global 1,22 16,9 0,885 4,045 10 0,122 1,69 1,22.10
-4

 0,00169 

 

5 

 

20 

 

+200# 

0,56 7,8 0,415 2,155 5 0,112 1,56 1,12.10
-4

 0,00156 

0,50 6,8 0,330 1,480 5 0,100 1,36 1,00.10
-4 

0,00136 

0,48 7,1 0,295 1,260 5 0,096 1,42 9,60.10
-5

 0,00142 

6 30 Global 1,80 15,1 1,740 7,570 10 0,180 1,51 1,80.10
-4

 0,00151 

 

7 

 

30 

 

+200# 

0,49 8,1 0,675 3,650 5 0,098 1,62 9,80.10
-5

 0,00150 

0,48 6,0 0,513 2,545 5 0,096 1,20 9,60.10
-5

 0,00120 

0,45 7,1 0,500 1,980 5 0,090 1,42 9,00.10
-5

 0,00142 

 

8 

 

30 

 

Global 

0,55 6,2 0,440 3,780 5 0,110 1,24 1,10.10
-4

 0,00124 

0,64 5,0 0,565 2,340 5 0,190 1,68 1,90.10
-4 

0,00168 

0,52 5,3 0,480 2,005 5 0,180 1,51 1,80.10
-4

 0,00151 

Valores médios dos ensaios 5, 7 e 8 

5 20 +200# 0,51 7,23 0,347 1,632 15 0,103 1,45 1,03.10
-4 

0,00145 

7 30 +200# 0,47 7,1 0,563 2,725 15 0,095 1,41 9,50.10
-5

 0,00141 

8 30 Global 0,57 5,5 0,495 2,708 15 0,114 1,1 1,14.10
-4

 0,00110 
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Tabela A4.11 – Resultados dos ensaios de separação magnética. 

Ensaio Amostra Alimenta- 

ção (g) 

Concentra- 

do (g) 

Rejeito 

(g) 

Intensi- 

dade da 

corrente 

(A) 

Tensão 

(V) 

Campo 

magnético 

(G) 

1 Global 500 170 320 4 63 3575 

2 Global 500 160 330 4 63 3575 

3 Global 500 205 290 7 123 5465 

4 +200# 500 175 320 4 63 3575 

5 +200# 500 190 305 7 123 5465 

6 Global 500 170 320 7 123 5465 

7 +200# 500 170 325 4 63 3575 

8 +200# 500 190 305 7 123 5465 

 

 

Preparação da amostra para ensaios de flotação 

Condições dos ensaios: 

p
H
 – 10,5 

% de sólidos – 45 

Dosagem de amina – 50 e 100g/t 

Dosagem de amido – 200 e 400 g/t 

Com deslamagem 

Cuba = 1,5 L 

Com essas condições, calculou-se a massa de minério para cuba de 1,5 litros. 

 

Cálculo da massa de sólidos usado na flotação 

Vp = 1,5 l (dm
3
) = 1500 ml (cm

3
)            Vp = volume da polpa;   mp = massa da polpa 

ρs = 3,41 g/cm
3
                                     Vs = volume de sólidos;  ms = massa de sólidos 

ms = ?  ma = ?                                        Va = volume de água;  ma = massa de água  

Usando as equações 7 e 8 para 45%  de sólidos e 1,5 litros da polpa, obtem-se: 
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  (             )

    
 

    
      

             
 

ρs = densidade dos sólidos (densidade do minério) 

ρa = 1 g/cm
3
 (densidade da água) 

Substituindo os valores na massa da polpa teremos: 

   
             ⁄          ⁄

          ⁄               ⁄
                    

                                          

                                    (                    )  

 

Deslamagem da amostra usado na flotação 

Cuba de 3L (3000ml) 

% de sólidos de 15% 

Usando as mesmas equações 7 e 8 de cálculo de massa de sólidos na flotação para 15% de 

sólidos e 3 litros da polpa, obtém-se: 

   
      

             
 

   
             ⁄          ⁄

          ⁄               ⁄
                    

                                  (503 g) 

                                    (                    )  
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Tabela A4.12 – Deslamagem da amostra da flotação.  

Ensaio Sifonado 

(g) 

Afundado 

(g) 

Total 

(g) 

Massa de amostra em cada ensaio = 503g 

1 100,13 380 480,13 

2 78 412,65 490,65 

 

Tabela A4.13 – Resultados dos ensaios de flotação em bancada. 

Ensaio Massa 

de 

minério 

(g) 

Volume 

de 

Água 

(ml) 

Volume 

de 

Amido 

(ml) 

Volume 

de 

Amina 

(ml) 

Volume 

Total 

(ml) 

Concentrado 

(g) 

Rejeito 

(g) 

1 990 1179,3 19,8 9,9 1209 555,23 403,23 

2 990 1159,5 39,6 9,9 1209 599,14 369,09 

3 990 1164,45 39,6 4,95 1209 787,62 184,55 

4 990 1159,5 39,6 9,9 1209 561,64 412,68 

5 990 1179,3 19,8 9,9 1209 446,3 386,54 

6 990 1184,25 19,8 4,95 1209 769,96 204,45 

7 990 1164,45 39,6 4,95 1209 761,33 216,29 

8 990 1184,25 19,8 4,95 1209 739,5 226,62 

 

19,8mL corresponde a dosagem de 200g/t de amido;  

39,6mL corresponde a dosagem de 400g/t de amido; 

 4,95mL corresponde a dosagem de 50g/t de amina e 

 9,9mL corresponde a dosagem de 100g/t de amina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

APÊNDICE 5 – Balanço metalúrgico dos ensaios de concentração 

 

Balanço metalúrgico dos ensaios em espiral de Humphrey  

 

Tabela A5.1 – Balanço metalúrgico do ensaio 1 em espiral de Humphrey – Condições: 20% de sólidos, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 42,05 3,1 

Concentrado 1,135 21,95 54,45 17,28 0,17 0,1 1,54 2,78 42,05 7,07 

Rejeito 4,035 78,05 21,11 63,87 0,25 0,128 2,12 3,41 57,95 92,93 

Alimentação 

Recalculada 

5,17 100 28,43 53,64 0,23 0,122 1,99 3,272 100 100 

 

Tabela A5.2 – Balanço metalúrgico do ensaio 2 em espiral de Humphrey – Condições: 20% de sólidos, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 38,43 2,9 

Concentrado 1,015 19,44 52,11 20,27 0,18 0,126 1,66 2,95 38,43 7,00 

Rejeito 4,205 80,56 20,15 65,03 0,16 0,13 2,07 3,49 61,57 93,00 

Alimentação 

Recalculada 

5,22 100 26,36 56,33 0,16 0,129 1,99 3,385 100 100 
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Tabela A5.3 – Balanço metalúrgico do ensaio 3 em espiral de Humphrey – Condições: 30% de sólidos, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

 (kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 36,00 3,0 

Concentrado 1,760 18,27 54,34 17,62 0,2 0,095 1,34 2,74 36,00 5,88 

Rejeito 7,875 81,73 21,59 63,04 0,25 0,122 2,05 3,36 64,00 94,12 

Alimentação 

Recalculada 

9,635 100 27,57 54,74 0,24 0,117 1,92 3,247 100 100 

 

Tabela A5.4 – Balanço metalúrgico do ensaio 4 em espiral de Humphrey – Condições: 20% de sólidos, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 32,04 2,5 

Concentrado 0,885 17,95 52,01 20,74 0,2 0,107 1,8 2,48 32,04 7,07 

Rejeito 4,045 82,05 24,14 59,65 0,25 0,128 2,06 3,09 67,96 92,93 

Alimentação 

Recalculada 

4,93 100 29,14 52,67 0,24 0,124 2,01 2,980 100 100 
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Tabela A5.5 – Balanço metalúrgico do ensaio 5 em espiral de Humphrey – Condições: 20% de sólidos, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 34,32 2,6 

Concentrado 1,040 17,52 50,57 22,57 0,18 0,113 1,56 2,92 34,32 6,93 

Rejeito 4,895 82,48 20,56 64,4 0,22 0,122 2,13 3,43 65,68 93,07 

Alimentação 

Recalculada 

5,935 100 25,82 57,07 0,21 0,120 2,03 3,341 100 100 

 

Tabela A5.6 – Balanço metalúrgico do ensaio 6 em espiral de Humphrey – Condições: 30% de sólidos, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 35,25 2,6 

Concentrado 1,74 18,69 50,87 22,30 0,17 0,102 1,51 2,87 35,25 7,58 

Rejeito 7,57 81,31 21,48 62,46 0,24 0,127 2,53 3,62 64,75 92,42 

Alimentação 

Recalculada 

9,31 100 26,97 54,95 0,23 0,122 2,34 3,480 100 100 
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Tabela A5.7 – Balanço metalúrgico do ensaio 7 em espiral de Humphrey – Condições: 30% de sólidos, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 24,63 2,9 

Concentrado 1,315 12,12 55,1 16,55 0,21 0,099 1,46 2,59 24,63 3,65 

Rejeito 9,535 87,88 23,25 60,26 0,25 0,128 2,26 3,56 75,37 96,35 

Alimentação 

Recalculada 

10,85 100 27,11 54,96 0,25 0,124 2,16 3,442 100 100 

 

Tabela A5.8 – Balanço metalúrgico do ensaio 8 em espiral de Humphrey – Condições: 30% de sólidos, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(kg) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 32,20 3,2 

Concentrado 1,485 15,45 55,26 16,21 0,21 0,105 1,49 2,66 32,20 4,48 

Rejeito 8,125 84,55 21,27 63,15 0,25 0,13 2,37 3,39 67,80 95,52 

Alimentação 

Recalculada 

9,61 100 26,52 55,90 0,24 0,126 2,23 3,277 100 100 
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Balanço metalúrgico dos ensaios de separação magnética  

 

Tabela A5.9 – Balanço metalúrgico do ensaio 1 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 4A, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 56,12 2,9 

Concentrado 170 34,69 52,19 18,74 0,32 0,143 2,28 3,50 56,12 13,54 

Rejeito 320 65,31 21,68 63,57 0,25 0,119 2,00 2,90 43,88 86,46 

Alimentação 

Recalculada 

490 100 32,27 48,02 0,27 0,127 2,10 3,108 100 100 

 

Tabela A5.10 – Balanço metalúrgico do ensaio 2 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 4A, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 55,88 3,2 

Concentrado 160 32,65 53,30 16,96 0,30 0,149 2,39 3,51 55,88 11,21 

Rejeito 330 67,35 20,4 65,13 0,24 0,116 2,05 2,98 44,12 88,79 

Alimentação 

Recalculada 

490 100 31,14 49,40 0,26 0,127 2,16 3,153 100 100 
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Tabela A5.11 – Balanço metalúrgico do ensaio 3 no separador magnético de alta intensidade – Condições: 7A, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 63,25 2,7 

Concentrado 200 40,40 49,67 22,37 0,34 0,141 2,18 3,32 63,25 18,65 

Rejeito 295 59,60 19,57 66,15 0,28 0,115 2,22 3,02 36,75 81,35 

Alimentação 

Recalculada 

495 100 31,73 48,46 0,30 0,126 2,20 3,141 100 100 

 

Tabela A5.12 – Balanço metalúrgico do ensaio 4 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 4A, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 61,58 3,4 

Concentrado 175 35,35 52,88 17,48 0,35 0,144 2,54 3,35 61,58 12,27 

Rejeito 320 64,65 18,04 68,35 0,23 0,119 2,11 3,11 38,42 87,73 

Alimentação 

Recalculada 

495 100 30,36 50,37 0,27 0,128 2,26 3,195 100 100 
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Tabela A5.13 – Balanço metalúrgico do ensaio 5 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 7A, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 64,92 3,1 

Concentrado 190 38,38 52,38 20,90 0,35 0,149 2,70 3,53 64,92 15,91 

Rejeito 305 61,62 17,63 68,79 0,31 0,111 2,00 3,06 35,08 84,09 

Alimentação 

Recalculada 

495 100 30,97 50,41 0,33 0,126 2,27 3,240 100 100 

 

Tabela A5.14 – Balanço metalúrgico do ensaio 6 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 7A, amostra global. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 68,77 3,4 

Concentrado 205 41,41 51,49 19,58 0,34 0,152 2,44 3,60 68,77 16,38 

Rejeito 290 58,59 16,53 70,65 0,25 0,108 2,04 3,02 31,23 83,62 

Alimentação 

Recalculada 

495 100 31,01 49,50 0,29 0,126 2,21 3,260 100 100 
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Tabela A5.15 – Balanço metalúrgico do ensaio 7 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 4A, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 59,09 3,2 

Concentrado 170 34,34 52,87 18,15 0,31 0,139 2,37 3,09 59,09 12,44 

Rejeito 325 65,66 19,15 66,82 0,22 0,116 1,99 3,10 40,91 87,56 

Alimentação 

Recalculada 

495 100 30,73 50,11 0,25 0,124 2,12 3,097 100 100 

 

Tabela A5.16 – Balanço metalúrgico do ensaio 8 no separador magnética de alta intensidade – Condições: 7A, amostra +200#. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 66,35 3,5 

Concentrado 190 38,38 52,74 17,8 0,32 0,156 2,70 3,30 66,35 13,60 

Rejeito 305 61,62 16,66 70,47 0,2 0,119 1,94 3,03 33,65 86,40 

Alimentação 

Recalculada 

495 100 30,51 50,25 0,25 0,133 2,23 3,134 100 100 
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Balanço metalúrgico dos ensaios na flotação 

 

Tabela A5.17 – Balanço metalúrgico do ensaio 1 na flotação – Condições: 200 g/t de Amido e 100 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 76,18 2,3 

Concentrado 555,23 57,93 44,89 29,76 0,31 0,146 1,98 3,21 76,18 37,27 

Rejeito 403,23 42,07 19,33 68,96 0,1 0,059 1,27 1,58 23,82 62,73 

Alimentação 

Recalculada 

958,46 100 34,14 46,25 0,22 0,109 1,68 2,524 100 100 

 

Tabela A5.18 – Balanço metalúrgico do ensaio 2 na flotação – Condições: 400 g/t de Amido e 100 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 79,74 2,4 

Concentrado 599,14 61,88 44,28 30,73 0,25 0,13 2,05 3,17 79,74 41,50 

Rejeito 369,09 38,12 18,26 70,31 0,14 0,072 1,29 1,8 20,26 58,50 

Alimentação 

Recalculada 

968,23 100 34,36 45,82 0,21 0,108 1,76 2,648 100 100 
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Tabela A5.19 – Balanço metalúrgico do ensaio 3 na flotação – Condições: 400 g/t de Amido e 50 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 90,81 2,0 

Concentrado 787,62 81,02 38,75 39,70 0,22 0,115 1,73 2,68 90,81 70,26 

Rejeito 184,55 18,98 16,73 71,73 0,13 0,086 1,56 2,06 9,19 29,74 

Alimentação 

Recalculada 

972,17 100 34,57 45,78 0,20 0,109 1,70 2,562 100 100 

 

Tabela A5.20 – Balanço metalúrgico do ensaio 4 na flotação – Condições: 400 g/t de Amido e 100 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 78,25 2,6 

Concentrado 561,64 57,64 46,42 27,63 0,17 0,153 2,03 3,19 78,25 34,45 

Rejeito 412,68 42,36 17,56 71,54 0,1 0,066 1,13 1,5 21,75 65,55 

Alimentação 

Recalculada 

974,32 100 34,20 46,23 0,14 0,116 1,65 2,474 100 100 
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Tabela A5.21 – Balanço metalúrgico do ensaio 5 na flotação – Condições: 200 g/t de Amido e 100 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 72,61 2,3 

Concentrado 446,3 53,59 43,63 30,49 0,3 0,14 2,14 3,37 72,61 33,57 

Rejeito 386,54 46,41 19 69,65 0,1 0,066 1,1 1,5 27,39 66,43 

Alimentação 

Recalculada 

832,84 100 32,20 48,67 0,21 0,106 1,66 2,502 100 100 

 

Tabela A5.22 – Balanço metalúrgico do ensaio 6 na flotação – Condições: 200 g/t de Amido e 50 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 89,03 2,0 

Concentrado 769,96 79,02 37,78 40,26 0,24 0,113 1,96 2,68 89,03 68,07 

Rejeito 204,45 20,98 17,53 71,12 0,13 0,078 1,48 1,88 10,97 31,93 

Alimentação 

Recalculada 

974,41 100 33,53 46,74 0,22 0,106 1,86 2,512 100 100 
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Tabela A5.23 – Balanço metalúrgico do ensaio 7  na flotação – Condições: 400 g/t de Amido e 50 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 87,77 1,9 

Concentrado 761,33 77,88 38,75 39,48 0,26 0,113 1,81 2,66 87,77 67,09 

Rejeito 216,29 22,12 19 68,18 0,14 0,09 1,7 2,31 12,23 32,91 

Alimentação 

Recalculada 

977,62 100 34,38 45,83 0,23 0,108 1,79 2,583 100 100 

 

Tabela A5.24 – Balanço metalúrgico do ensaio 8 na flotação – Condições: 200 g/t de Amido e 50 g/t de Amina. 

Produtos Massa Teor (%) Distribuição 

(%) 

Rec.Metal. I.S. 

(g) (%) Fe SiO2 Mn P Al2O3 PPC Fe SiO2 88,93 2,2 

Concentrado 739,5 76,54 38,89 38,2 0,24 0,128 2,06 2,88 88,93 62,66 

Rejeito 226,62 23,46 15,8 74,28 0,1 0,063 1,06 1,48 11,07 37,34 

Alimentação 

Recalculada 

966,12 100 33,47 46,66 0,21 0,113 1,83 2,552 100 100 
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ANEXO 1 – Determinação da densidade da amostra 1 do rejeito de jigagem.  
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ANEXO 2 – Determinação da densidade da amostra 2 do rejeito de jigagem.  
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ANEXO 3 – Determinação da densidade da amostra menor que 1400µm (-14#) usada 

para determinação da área superficial específica e porosidade.  
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ANEXO 4 – Determinação da área superficial específica de rejeito de jigagem.  
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ANEXO 5 – Determinação da porosidade de rejeito de jigagem.  
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ANEXO 6 – Determinação da isoterma completa de rejeito de jigagem.  
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ANEXO 7 – Análise granulométrica a laser da amostra 1 da alimentação em espiral de 

Humphreys.  
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ANEXO 8 – Análise granulométrica a laser da amostra 2 da alimentação em espiral de 

Humphreys.  

 

 



147 
 

ANEXO 9 – Análise granulométrica a laser da amostra 1 da alimentação na flotação. 
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ANEXO 10 – Análise granulométrica a laser da amostra 2 da alimentação na flotação. 
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ANEXO 11 – Análise granulométrica a laser da amostra sifonada 1 da alimentação na 

flotação. 
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ANEXO 12 – Análise granulométrica a laser da amostra sifonada 2 da alimentação na 

flotação. 
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ANEXO 13 – Análise granulométrica a laser da amostra afundada 1 da alimentação na 

flotação. 
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ANEXO 14 – Análise granulométrica a laser da amostra afundada 2 da alimentação na 

flotação. 

 

 


