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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de um estudo do processo de recuperação de ferro 

contido em rejeitos de mineração, por processamento termoquímico, seguido de 

separação magnética com campo de baixa intensidade a partir da redução da 

hematita para magnetita através do processamento termoquímico. O processo 

de recuperação de parcelas ultrafinas de minério de ferro esbarra em uma 

limitação tecnológica do processo tradicional de beneficiamento de minério, 

provocada por fenômenos superficiais e de interação físico-química referentes 

às partículas com alta superfície específica e com densidades muito próximas. 

Essas partículas são rejeitadas nos processos de beneficiamento convencionais 

e passam a compor uma massa denominada rejeito de minério, que geralmente 

são dispostos em barragens de rejeito. Buscando a viabilidade técnica do 

processo foram realizados estudos termoquímicos com objetivo de recuperação 

de parcelas de ultrafinos de minério de ferro, passando pelas etapas de seleção 

de materiais, caracterização tecnológica, preparação de famílias de amostras, 

processamento em escala de bancada, processamento em escala piloto, 

separação magnética e análise de valor em uso do processo.  Os resultados 

demonstraram de caracterização demonstraram que a composição do rejeitos 

estudados é, predominantemente, de quartzo, hematita e goethita. O estudos 

termoquímico, avaliaram a susceptibilidade magnética dos materiais e a 

transformação das fases hematita e goethita para a fase magnetita. A aplicação 

das técnicas de separação magnética, com campo de baixa intensidade, após o 

tratamento termoquímico demonstrou a viabilidade técnica de recuperação do 

ferro contido nos rejeitos de mineração. A avaliação de valor em uso e o cálculo 

econômico projetado para o processo, considerando-se os custos estimados de 

investimentos, operação, matérias primas e produtos demonstrou a viabilidade 

do processo de tratamento termoquímico para recuperação de ferro em rejeitos 

de mineração. 

 

Palavras-chave: 

Rejeitos de Mineração, Recuperação de ferro, Tratamento termoquímico 
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Abstract 

The present work deals with a study of the recovery process of iron contained in 

mining tailings, by thermochemical processing, followed by magnetic separation 

with low intensity field from the reduction of hematite to magnetite through 

thermochemical processing. The process of recovery of ultrafine iron ore plots 

faces a technological limitation of the traditional ore beneficiation process, 

caused by surface phenomena and physicochemical interaction with respect to 

the particles with a high specific surface and with very close densities. These 

particles are discarded in the conventional beneficiation processes and become 

part of a mass called ore tailing, which are generally disposed in tailings dams. 

The technical feasibility of the process was carried out by thermochemical studies 

with the objective of recovering ultrafine portions of iron ore, through the selection 

of materials, technological characterization, preparation of sample families, 

bench scale processing, pilot scale processing , magnetic separation and value-

in-use analysis of the process. The results demonstrated that the composition of 

the studied tailings is predominantly quartz, hematite and goethite. The 

thermochemical studies evaluated the magnetic susceptibility of the materials 

and the transformation of the hematite and goethite phases to the magnetite 

phase. The application of magnetic separation techniques with low intensity field 

after the thermochemical treatment demonstrated the technical feasibility of 

recovery of the iron contained in the mining tailings. The evaluation of the value 

in use and the economic calculation projected for the process, considering the 

estimated costs of investments, operations, raw materials and products, 

demonstrated the feasibility of the thermochemical treatment process for 

recovery of iron in mining tailings. 

 

Key words: 

Mining tailings, Iron Recovery, Thermochemical Treatment 
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1 - INTRODUÇÃO 

A produção de minério de ferro no Brasil, em 2015, alcançou 400 milhões 

de toneladas. De acordo com a Conferência das Nações Unidas para o Comércio 

e o Desenvolvimento (Unctad), o Brasil é o segundo maior produtor de Minério 

de Ferro ficando atrás apenas da Austrália. 

Segundo o IBRAM (2014), as reservas medidas e indicadas de Minério de 

Ferro no Brasil alcançam 29 bilhões de toneladas, situando o país em quarto 

lugar em relação às reservas mundiais, que totalizam 160 bilhões de toneladas. 

Considerando-se as reservas em termos de Ferro contido no minério, o Brasil 

assume lugar de destaque no cenário internacional. Esse fato ocorre devido ao 

alto teor encontrado nos minérios Hematita (60% de Ferro), predominante no 

Pará, e Itabirito (50% de Ferro), predominante em Minas Gerais no Quadrilátero 

Ferrífero, duas das principais regiões produtoras de minério de ferro do mundo. 

No quadrilátero ferrífero o minério bruto sofre o processamento através das 

etapas de beneficiamento gerando produtos classificados como granulados 

(acima de 6,3mm) e finos (sínter feed – entre 0,15 e 6,3mm e pellet feed – abaixo 

de 0,15mm). Os granulados são utilizados diretamente nos altos fornos. Os finos 

passam por processos de aglomeração (sinterização e pelotização), para 

posteriormente serem adicionados nos fornos de redução. 

Os finos utilizados nos processos de aglomeração passam também pelo 

processo de concentração e beneficiamento, durante esse processo são 

gerados rejeitos que tem como característica fundamental a baixa granulometria 

e o teor de ferro na faixa de 40% em média, que geralmente são depositados em 

barragens de rejeito. Segundo a FEAM (2014) em Minas Gerais existem 706 

barragens cadastradas em seu banco de dados, dentre estas 340 são barragens 

de rejeito de minério de ferro. A empresa mineradora Vale detém sob sua 

responsabilidade 270 barragens de minério de ferro no Brasil sendo 143 no 

estado de Minas Gerais. (VALE, 2013). 

O material depositado nas barragens possui um alto potencial de 

aproveitamento do teor de ferro contido, teores estes que variam de 35% a 50%, 

dependendo da época da deposição e da tecnologia de beneficiamento 
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implantada na unidade de tratamento de minério. No entanto, um problema das 

operações tradicionais de beneficiamento e concentração, encontra-se na 

limitação tecnológica de recuperação de ferro em granulometrias inferiores a 20 

µm (Micrômetros).  

A ocorrência, em novembro de 2015, do rompimento da barragem de 

Fundão, pertencente ao complexo minerário de Germano, no município de 

Mariana/MG, devido ao relevante impacto sócio, econômico e ambiental colocou 

em evidência a discussão sobre a segurança destes dispositivos, e também 

colocou em alerta todas as empresas detentoras de barragens, bem como, todos 

os órgãos de fiscalização evolvidos com a indústria mineral, que exigiram a 

reavaliação dos planos de segurança das barragens existentes. 

A barragem de Fundão continha 50 milhões de m³ rejeitos de mineração de 

ferro classificado como não perigoso e não inerte, dos quais, cerca de 34 milhões 

de m³ foram lançados no ambiente, provocando mortes de trabalhadores da 

empresa e moradores das comunidades afetadas, devastação de localidades, 

destruição de áreas agrícolas e pastos, destruição de áreas de preservação 

permanente e vegetação nativa de Mata Atlântica, interrupção da geração de 

energia elétrica pelas hidrelétricas atingidas (Candonga, Aimorés e 

Mascarenhas), e perdas de receitas econômicas. 

Diante disso, a indústria mineral tem como responsabilidade promover uma 

melhor gestão de todo o processo de produção, buscando tecnologias que 

permitam um melhor aproveitamento dos recursos minerais, que implica no 

aumento da eficiência do processo produtivo e na diminuição dos resíduos e 

rejeitos gerados. 

A proposta deste trabalho é estudar uma tecnologia inovadora de 

tratamento de minérios com granulometria ultrafina de modo a permitir a 

recuperação máxima de ferro, e viabilizar o retorno ao processo de minérios 

anteriormente depositados em barragens de rejeito, o que permitiria diminuir 

sensivelmente a deposição de rejeitos nas barragens de minério de ferro, além 

de possibilitar a recuperação desses materiais depositados ao longo do tempo, 

e consequentemente, a manutenção do ciclo de vida através da implantação de 

um plano de manejo das barragens existentes.  
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2 - OBJETIVOS 

2.1 – Objetivo Geral 

Estudar o processo de recuperação de ferro contido em rejeitos de mineração, 

por processamento termoquímico, seguido de separação magnética com campo 

de baixa intensidade a partir da redução da hematita para magnetita através do 

processamento termoquímico. 

2.2 – Objetivos Específicos 

Estudar as características mineralógicas de resíduos de minério de ferro 

resultante do processo de beneficiamento e de concentração que são 

conduzidos para pilhas e barragens de resíduo. 

Caracterizar física, química e granulometricamente os resíduos de minério de 

ferro resultantes do processo de beneficiamento e de concentração. 

Avaliar as susceptibilidades magnéticas nas diferentes frações granulométricas 

dos resíduos de minério de ferro, antes e após o tratamento termoquímico. 

Avaliar uma metodologia de processamento termoquímico, utilizando o 

“Roasting to Magnetite”, baseada na composição do gás de Alto Forno. 

Estudar as diferentes variáveis para magnetização dos rejeitos como tempo, 

temperatura e a variação da susceptibilidade magnética após processamento 

termoquímico. 

Aplicar um método de recuperação de partículas ultrafinas de óxidos de ferro 

com concentração em campo magnético de baixa intensidade, a partir do 

processamento termoquímico. 
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3 – MINÉRIO DE FERRO E SEUS REJEITOS 

3.1 – Minério de Ferro 

O ferro é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, que entra 

na proporção de 4,2%. Entre todos os metais o ferro é o mais produzido e o que 

está mais presente em nossa vida. Inúmeros minerais têm ferro como 

componente essencial, mas somente os óxidos apresentam grandes 

concentrações. Os principais minerais que contêm ferro são: hematita (Fe2O3), 

magnetita (Fe3O4), goethita (FeO/OH) e siderita (FeCO3). As formações 

ferríferas compostas de hematita e sílica, denominadas itabiritos, se constituem 

nos maiores depósitos de ferro predominantes no quadrilátero ferrífero em Minas 

Gerais. 

A produção de minério de ferro no Brasil se desenvolve em minas a céu 

aberto. A lavra é em bancadas com desmonte por explosivos, escavadeiras, 

carregamento em pás carregadeiras, transporte em caminhões fora-de-estrada. 

O beneficiamento consiste de britagem, peneiramento, lavagem, classificação, 

concentração e pelotização. Cerca de 99,0% do minério de ferro produzido são 

utilizados na fabricação de aço e ferro fundido. Outras aplicações são as 

indústrias de ferro-ligas e cimento. (JESUS, 2009) 

O consumo efetivo brasileiro de minério de ferro está concentrado na 

produção de ferro gusa (usinas integradas e produtores independentes) e na 

produção de pelotas. Esse consumo é determinado com base nos índices 

fornecidos pelas empresas produtoras de ferro gusa e pelotas (1,68t de minério/t 

de gusa e 1,08t de minério/t de pelotas). 

No período 1960 - 2000 houve mudanças no cenário da geografia mundial 

do comércio de minério de Ferro. Até 1970, os países europeus eram os grandes 

produtores e se transformaram em importadores. Os centros de produção 

passaram a ser Brasil, Austrália e Índia. 

De acordo com o IBRAM (2011), o Banco Credit Suisse realizou estudos 

sobre a demanda mundial por minério de ferro que mostravam que havia um 

déficit de mais de 90 milhões de toneladas.  
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A produção mundial de minério de ferro em 2010 foi de cerca de 2,4 bilhões 

de toneladas. A produção brasileira representou 15,5% da produção mundial. 

Minas Gerais (69,9%) e Pará (27,2%) foram os principais estados produtores. 

(JESUS, 2011) 

No ano de 2014 o Brasil foi responsável por 13,5% da produção mundial 

de minério de ferro, ficando em terceiro colocado segundo dados do relatório 

“Iron Ore: 2015 World Market Review and Forecast”. O país fica atrás de China 

(45%), e Austrália (18%). (Merchant Research & Consulting, 2016). 

Os três principais produtores juntos representam 76% da produção global 

de minério de ferro, conforme apontou o estudo. O desempenho do mercado 

global da commodity é altamente dependente da demanda por parte da indústria 

de aço. Nos últimos anos, os preços internacionais seguiram uma tendência de 

queda, devido ao excesso de estoques de minério de ferro e demanda 

desacelerada pelo produto na China. 

Os preços de minério de ferro são determinados em negociações anuais 

entre os compradores (usinas siderúrgicas) e vendedores (empresas de 

mineração). Normalmente os contratos dos compradores europeus são 

negociados em novembro de cada ano e os dos compradores do mercado 

asiático nos primeiros meses do ano. 

O preço é fixado para um determinado teor de ferro (base 65,0%Fe) por 

unidade metálica (1%) em centavos de dólar (US$ cents) em base seca e em 

função do grau de beneficiamento a que o minério foi submetido. As variáveis 

que mais influenciam na formação do preço são: o custo de lavra, tratamento e 

concentração e os de transporte. (JESUS, 2009) 

Outros fatores como tipo de transação, status do comprador, transporte 

transoceânico e condições de mercado na época da transação. Bônus e 

penalidades são aplicados se os teores de ferro no minério estiverem fora do 

padrão contratado. 

As propriedades dos minérios de ferro dependem de sua gênese. 

Diferentes minérios têm identidades distintas e variados desempenhos nos 

processos minero-metalúrgicos. Assim, devem ser valorados em função do 

benefício advindo de seu uso. O estudo das características do minério, da 
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composição mineralógica, dos comportamentos e rendimentos dos minérios 

durante os processos metalúrgicos tem uma importante contribuição a dar na 

mensuração do valor de uso (“value in use”) dos minérios de ferro. 

3.2 - Rejeito de Minério de Ferro 

De acordo com a NBR 13028 (ABNT, 2006), rejeito é “todo e qualquer 

material não aproveitável economicamente, gerado durante o processo de 

beneficiamento de minérios”. Milonas (2006) conceitua os rejeitos da mineração 

como subprodutos das atividades de extração das riquezas minerais, oriunda de 

minerais de ganga, que correspondem à porção mineral com pequeno ou 

nenhum valor econômico. 

O tratamento do minério de ferro tem gerado, durante décadas, um resíduo 

sólido com significativo teor de minerais de ferro, devido à limitação tecnológica 

do beneficiamento e inexistência de tecnologia economicamente viável para o 

seu aproveitamento. Com o aumento do consumo dos bens minerais surgiu a 

necessidade de técnicas mais recuperadoras para maximização das reservas 

minerais. Materiais de granulometria mais fina, que foram descartados em 

barragens, hoje são rentáveis produtos. (ROCHA, 2009) 

Segundo Tenório (1999), o tratamento de resíduos, visando a recuperação 

do ferro neles contidos consiste ainda um vasto campo de pesquisa. Tais 

pesquisas precisam abordar tanto o caráter tecnológico, quanto econômico para 

conseguir o melhor procedimento de recuperação do ferro. O aperfeiçoamento e 

o desenvolvimento tecnológico de novos processos industriais, diferentes das 

rotas tradicionais para o beneficiamento do ferro, permitem analisar e 

caracterizar a viabilidade tecnológica da reciclagem de resíduos para a 

recuperação do ferro. 

Os rejeitos de minério de ferro são constituídos geralmente por uma fração 

solida e outra liquida, conservando características em função do minério bruto e 

do processo de beneficiamento ao qual foi submetido. Abrão (1987) classifica 

ainda os rejeitos quanto à textura evidenciando que geralmente estes materiais 

apresentam granulometria de solos finos, granulometria de areias finas, siltes e 
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argilas. Os rejeitos mais grossos são não plásticos e os mais finos podem exibir 

elevados índices de plasticidade.  

Segundo Srivasta et al. (2001), o beneficiamento de rejeito de minério de 

ferro não é uma tarefa fácil e as técnicas utilizadas devem corresponder á 

qualidade do minério e as especificações do produto final. Durante décadas, 

foram produzidos rejeitos com alto teor de ferro, acumulados em bacias. Mesmo 

os rejeitos mais pobres atualmente gerados têm merecido investigações, 

buscando-se recuperar o ferro neles contido. Fica nítido que cada caso é um 

caso. Técnicas convencionais para a concentração de rejeitos não se 

apresentam eficientes (PRAKASH et al., 1999). 

Wolff (2011) caracterizou rejeitos de sete minas da Vale (Brucutu, Córrego 

de Feijão, Conceição, Cauê, Fabrica Nova, Alegria e Carajás). Os rejeitos 

apresentaram uma granulometria essencialmente ultrafina variando de 10 a 30 

µm e com teores de ferro variando de 44% a 64%, presentes principalmente nas 

formas de hematita e goethita.  

3.3 Geração de rejeitos 

Os rejeitos, normalmente, gerados na etapa de concentração, antes de serem 

descartados para as barragens ou depositados em pilhas, passam por alguns 

processos, como por exemplo, hidrociclonagem, espessamento e filtragem, que 

têm como objetivo a recuperação de água contida nos mesmos para reaproveitá-

la no processo de beneficiamento. 

Conforme o processo industrial e o minério processado, os rejeitos gerados 

adquirem diferentes características físico-químicas e mineralógicas. Os rejeitos 

podem ser classificados em função da granulometria, sendo a parcela de muito 

finos (<38μm) geralmente originados nos espessadores e nos processos de 

flotação, ou finos (>38μm) gerados em etapas de filtragem, deslamagem e 

ciclones. Estima-se que 1/3 da produção mundial de fosfatos, 1/6 da de cobre, 

1/5 da de tungstênio, 1/2 da produção boliviana de estanho, 1/4 da produção de 

ferro, junto com milhões de toneladas de outros minerais são perdidas nas 

frações muito finas (<38 μm). (ROSA, 1997). 
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3.3.1 – Rejeito no processo de deslamagem 

Uma das etapas de classificação é a deslamagem, importante ao processo 

de beneficiamento do minério de ferro, que tem como finalidade à adequação da 

granulometria e a eliminação de partículas ultrafinas, nocivas ao processo de 

flotação. 

Segundo Chaves (2002) o termo deslamagem se refere à eliminação de 

lamas, indesejáveis para a operação unitária subsequente (por exemplo, flotação 

ou separação em meio denso) é um tanto vago em termos granulométricos. 

Geralmente significa a eliminação de uma grande quantidade de material fino, 

sem uma conotação de separação granulométrica precisa ou eficiente. 

Os rejeitos finos geralmente são obtidos após a deslamagem do minério de 

ferro, na fase de concentração, sendo constituídos pelas frações de siltes e 

argilas (LIMA, 2006). 

Segundo Srivastava (2001), um minério de ferro com alto teor de argila e 

friável, geralmente, gera mais partículas finas durante o processamento mineral. 

As lamas de rejeito e minério de ferro, geralmente, contêm de 30% a 50% de 

sólidos em peso e as partículas são muito finas com granulometria inferior a 

10µm. 

As propriedades físico-químicas das lamas de rejeito de minério de ferro 

dependem fundamentalmente do processo industrial utilizado no 

beneficiamento, como as operações de moagem usadas e a água contida no 

efluente, e do tipo de minério (Ghose e Sen, 2001).  

Segundo Prakash et. al. (1999) as dificuldades no processamento das 

lamas está na sua granulometria e, principalmente, nas características de sua 

composição, devido a presença de um alto teor de alumina associada aos 

minerais de ferro. 
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3.3.2 - Rejeito no processo de Flotação 

A flotação é um processo de separação de partículas que explora 

diferenças nas características de superfície entre as várias espécies presente. O 

método trata misturas heterogêneas de partículas suspensas em fase aquosa 

(PERES, 1999). 

A flotação de minério de ferro pode ser realizada basicamente de quatro 

formas distintas: 

Flotação de minerais oxidados de ferro, utilizando coletores aniônicos 

(ácidos carboxílicos e sulfatos), em PH na faixa neutra a ácida; 

Flotação de sílica, utilizando coletores aniônicos (ácidos carboxílicos) em 

PH alcalino, ativado por cálcio; 

Flotação catiônica de minerais oxidados de ferro, utilizando aminas como 

coletores e ativação de flúor, em PH ácido; 

Flotação catiônica de quartzo, utilizando aminas, em PH na faixa neutra e 

alcalina. 

Espósito (2000) afirma que os rejeitos da flotação de minério de ferro são 

formados por hematita e o quartzo, sendo os demais minerais presentes em 

baixos teores. 

3.4 – Disposição de Rejeitos 

A indústria mineral exerce um papel importante na geração de riqueza 

através da explotação de recursos naturais, e enfrenta constantemente o desafio 

da sustentabilidade das suas atividades. Neste contexto, a geração de resíduos 

é de fato o maior desafio, devido à limitação tecnológica do beneficiamento e 

inexistência de tecnologia economicamente viável para o seu aproveitamento. 

Os rejeitos são consequências inevitáveis dos processos de tratamento a 

que são submetidos os minérios, sendo gerados, paralelamente, ao produto de 

interesse. Esses rejeitos, que são produzidos em grande quantidade, impactam 

o meio ambiente. Por este motivo, a grande produção de rejeitos tem gerado 

uma preocupação cada vez maior nas empresas, que buscam minimizar os 
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impactos ambientais e os custos associados aos processos de disposição e 

contenção desse material. Tendo em vista a quantidade de rejeitos gerados 

torna-se imprescindível a utilização de processos sistemáticos de disposição. 

Desta forma, os rejeitos têm sido alvos de grande interesse por parte das 

empresas do setor de mineração que vêm procurando alternativas de disposição 

desses materiais, de forma econômica e segura. Dentre os diversos métodos de 

disposição, tem-se verificado uma preferência das mineradoras brasileiras pela 

disposição dos rejeitos em superfície, com utilização de barragens de contenção 

de rejeitos. Estas barragens podem ser construídas em etapas, com alteamentos 

sucessivos e ao longo do tempo. 

Na NBR 13.028 (ABNT, 2006), barragem é definida como “qualquer 

estrutura que forme uma parede de contenção de rejeitos, para sedimentos e/ou 

para formação do reservatório de água”. Segundo a Deliberação Normativa do 

Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM (2002), barragem é definida 

como qualquer estrutura – barramento, dique ou similar – que forme uma parede 

de contenção de rejeitos, de resíduos e de formação do reservatório de água. 

Diante das variáveis que governam as características dos rejeitos, é 

importante saber que as formas de disposição deste rejeito dependerão de suas 

propriedades geotécnicas. De acordo com Figueiredo (2007), a forma de 

disposição dos rejeitos é relacionada ao tipo de minério e ao processo 

empregado para o seu beneficiamento. O teor de sólidos do rejeito, quando da 

sua disposição, pode ser alterado, não acarretando em modificação das 

características físico-químicas e mineralógicas. 

No Brasil, a disposição de rejeitos em forma de polpa ainda é a técnica 

comumente usada e requer grandes estruturas de terra (barragens) para sua 

disposição. Este tipo de disposição, como é sabido, pode acarretar impacto ao 

meio ambiente e riscos associados, assim como outras formas de disposição. 

Guimarães (2011) apresenta na Tabela 1, de forma esquemática, a 

geração de rejeitos nas etapas de classificação e concentração do minério de 

ferro, além da forma de disposição mais utilizada. 
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Tabela 1: Geração de rejeitos e formas de deposição 

Fração  
(mm) 

Método de 
concentração 

Rejeito  Destinação do rejeito 

(1 < Ø < 6,3) Jigagem Rejeito da jigagem 

Pilhas de rejeitos ou 
moagem e 

incorporação ao 
circuito 

(0,15 < Ø < 1) 

Concentração 
magnética ou 

espirais 

Produto não magnético 
ou rejeito de espirais 

Pilhas de rejeitos ou 
barragens 

(Ø < 0,15) 

Concentração 
magnética e/ou 

flotação 

Produto não magnético 
e/ou rejeito de flotação 

Barragens 

(Ø < 0,010)   Lamas Barragens 

 

O programa de gestão de barragens da FEAM iniciado no ano de 2006 

informa que havia 606 estruturas no cadastro. Com o passar do tempo, como 

consequência das ações de gerenciamento adotadas pela FEAM e da atitude 

responsável dos empreendedores em cumprir com as determinações definidas 

nas Deliberações Normativas do COPAM, o número de estruturas cadastradas 

vem se alterando a cada ano (Figura 1). No ano de 2015 verificam-se 730 

barragens cadastradas no banco de dados (FEAM, 2015). 

 

Figura 1: Evolução do número de estruturas cadastradas no Banco de Declarações Ambientais 
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A FEAM determina critérios para definição do porte da barragem e do 

reservatório classificando-os em pequeno, médio e grande porte. Define 

também, parâmetros que são considerados para classificação de uma barragem, 

quais sejam, a altura do maciço, o volume do reservatório, a ocupação humana 

a jusante da barragem, o interesse ambiental na área a jusante da barragem e 

instalações na área a jusante da barragem  

Dessa forma, as barragens são classificadas em três categorias 

considerando o somatório dos valores atribuído a cada parâmetro de 

classificação mencionado acima. Sendo assim enquadradas: 

Baixo potencial de dano ambiental – Classe I: quando o somatório dos 

valores dos parâmetros for menor ou igual a 2. 

Médio potencial de dano ambiental – Classe II: quando o somatório dos 

valores dos parâmetros for maior que 2 e menor ou igual a 5.  

Alto potencial de dano ambiental – Classe III: quando o somatório dos 

valores dos parâmetros for maior que 5. 

A distribuição das estruturas, existente em Minas Gerais, por classe é 

apresentada na Figura 2. Observa-se que as estruturas de Classe II apresentam-

se em maior número, representando 41,8% do total de estruturas cadastradas. 

 

Figura 2: Gráfico da distribuição das estruturas cadastradas no BDA divididas por Classe. 
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Observando-se a Figura3, nota-se que em 2015, a atividade de mineração 

deteve o maior percentual de estruturas cadastradas (60,5%) no banco de 

dados, isso devido ao grande potencial minerário do estado de Minas Gerais. As 

indústrias e as destilarias de álcool representaram respectivamente, 12,7% e 

26,7%. 

 

 

Figura 3: Gráfico da distribuição das estruturas cadastradas no BDA divididas por Tipologia 

Na Figura 4 nota-se que, em todas as classes, a atividade da mineração é 

responsável pelo maior número de cadastros de estruturas no Banco de 

Declarações Ambientais. Mais uma vez, esse fato evidencia o grande potencial 

minerário presente em todo o Estado de Minas Gerais.  

 

Figura 4: Gráfico da distribuição das estruturas cadastradas no BDA considerando Classe e Tipologia 
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Segundo Sanches (2007), estoques de rejeitos podem representar riscos 

não desprezíveis em minas e instalações industriais associadas. A remediação 

de áreas degradadas ou contaminadas pela disposição inadequada de rejeitos 

pode representar um dos maiores itens de passivo ambiental de uma empresa 

de mineração, que tem responsabilidades legais de zelar pela estabilidade e 

segurança de longo prazo das estruturas de contenção de rejeitos. 

Silva et. al. (2010) apresentou uma preocupação com relação à técnica de 

disposição hidráulica de rejeitos em barragens alteadas para montantes e seu 

gerenciamento em função da segurança, sugerindo diretrizes para aumento da 

segurança desses tipos de barragens. Espósito (2000) e Figueiredo (2007) 

relatam que a ocorrência de acidentes aliada à falta de controle do método de 

lançamento e, por conseguinte, a dificuldade em se prever o comportamento 

geotécnico deste tipo de estrutura, ocasionam maiores fatores de riscos 

geotécnicos. 

Desde o dia 10 de Setembro de 2014 quando houve o rompimento da 

Barragem B1 de propriedade da Herculano Mineração localizada no município 

de Itabirito – MG, as ações do Programa de Gestão de Barragens foram 

intensificadas e o atendimento ao Plano de Ações Emergenciais foi 

acompanhado pela FEAM para promover de forma segura e eficaz, o controle, a 

minimização e eliminação dos novos impactos ambientais em função deste 

acidente. 

Contudo, em 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da Barragem 

do Fundão operada pela mineradora Samarco, localizada no distrito de Bento 

Rodrigues, município de Mariana. De acordo com as informações inseridas no 

Banco de Declarações Ambientais da FEAM, pelo responsável da empresa, a 

Barragem do Fundão apresentava altura de 100 metros, volume do reservatório 

de 45.000.000 m³, sendo classificada como estrutura classe III de acordo com 

critérios estabelecidos na DN 87/2005. 

O rompimento da Barragem do causou efeito em cadeia, provocando o 

galgamento da Barragem Santarém que acumulava água. Dessa forma, quando 

o material contido na barragem rompida chegou a essa barragem, a água ali 
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contida diluiu ainda mais o rejeito o que provocou aumento da velocidade da 

lama, causando grande dano ao meio ambiente. 

Desde então, estas técnicas de destinação são consideradas inadequadas 

do ponto de vista de sustentabilidade na mineração. Assim, a indústria mineral 

tem como responsabilidade promover uma melhor gestão de todo o processo de 

produtivo, buscando tecnologias que permitam um melhor aproveitamento dos 

recursos minerais, e na diminuição dos resíduos e rejeitos gerados. 

A nítida tendência do aumento da produção rejeitos de minério de ferro se 

confronta com as dificuldades impostas pelos órgãos ambientais para o 

licenciamento de novas áreas de disposição de rejeitos. Além disto, existe a 

preocupação dos órgãos ambientais, diante da atividade minerária, no que diz 

respeito aos aspectos operacionais, de segurança e possíveis danos associados 

às barragens que compõem o reservatório para disposição destes rejeitos. 

4 - MATERIAIS MAGNÉTICOS 

 

Sampaio (2004) observa que quando se descreve um campo magnético é 

comum referir-se a duas grandezas; densidade de fluxo magnético, 
B
→, e 

intensidade de campo, 
H
→, ambas são medidas em Tesla (T), A primeira, 

B
→, 

refere-se ao número de linhas de indução que passam através da partícula 

mineral. A segunda,  
H
→, é a força de magnetização que induz a passagem das 

linhas de indução através da partícula. Tais grandezas são vetoriais e, portanto, 

possuem módulo, direção e estão relacionadas pela equação: 

  Equação 1 

μ = permeabilidade magnética do meio. 

No vácuo, μ pode ser igual a μo para fins práticos. Nas situações ao ar 

onde, 
B
→ e 

H
→ diferem somente pelo fator de proporcionalidade, μ, indistintamente 

podem ser chamados de campo magnético. É muito comum referir-se apenas a 

magnetização, 
J

→ de um material, que é a ação de criar linhas de indução 
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magnética ou um campo magnético em uma substância ou em uma região 

determinada do espaço. A razão adimensional entre 
J

→ magnetização e 
H
→, 

intensidade de campo, é chamada de susceptibilidade magnética Xm, ou seja: 

  Equação 2 

 

Segundo Guimarães (1998) as propriedades magnéticas da matéria se 

originam essencialmente dos momentos magnéticos dos elétrons em camadas 

incompletas nos átomos, e por elétrons desemparelhados na banda de 

condução (no caso dos metais). A camada incompleta pode ser a 3d –no caso 

dos elementos do grupo do ferro, ou na camada 4f – nas terras raras. As 

propriedades magnéticas dos materiais são descritas pela susceptibilidade: χ e 

permeabilidade magnética:  

µ = X + 1  Equação 3 

Um material magnético é formado por regiões ordenadas, chamadas 

domínios, nos quais a magnetização aponta numa mesma direção e que variam 

de uma região a outra. De acordo com o tamanho das partículas do material 

magnético, elas são classificadas em multidomínio (MD), monodomínio (SD), 

pseudo-monodomínio (PSD) e superparamagnéticas (SP). 

O grau de ordem estrutural é importante para o magnetismo da matéria 

podendo os materiais ser cristalinos, nos quais os sítios atômicos possuem 

simetria translacional; desordenados, com átomos ocupando de forma aleatória 

a estrutura cristalina; e amorfos, onde não existem sítios atômicos equivalentes 

(GUIMARÃES, 1998). 

Segundo Jiles (1991), a magnetização é dada por: 

M = N µ L(X)  Equação 4 

Onde, x = µH/kBT e L(x) é a função de Langevin, que é uma equação diferencial 

estocástica que descreve o movimento browniano num potencial. 
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Para temperaturas altas x << 1, L(x) ~ x/3. A magnetização é dada em função da 

constante de Curie e da susceptibilidade à temperatura T:  

M =  C ∗
H

T
         Equação 5 

 

Onde, C = Nµ 2 /3kBT é a constante de Curie e X a susceptibilidade de Curie à 

temperatura T:  

X =  
C

T
   Equação 6 

4.1 - Diamagnetismo 

O diamagnetismo ocorre em todos os materiais, pois todas as moléculas 

exibem um momento de dipolo magnético induzido e antiparalelo ao campo 

magnético aplicado em virtude da deformação da distribuição da corrente 

eletrônica. Contudo, sua intensidade geralmente é muito baixa e só persiste 

enquanto um campo magnético externo estiver aplicado. Na ausência de campo 

externo, os átomos de um material diamagnético têm momento nulo. O 

fenômeno do diamagnetismo geralmente o feito diamagnético nos materiais é 

mascarado pelo comportamento paramagnético e ferromagnético.  

De acordo com Dunlop e Ozdemir (1997), os minerais não ferrosos como o 

quartzo, a calcita e o feldspato, são puramente diamagnéticos e possuem 

susceptibilidade magnética muito pequena e independente da temperatura. 

Sendo assim, se uma amostra contém baixa quantidade de minerais 

ferromagnéticos e paramagnéticos, em altas temperaturas, o momento 

magnético de uma amostra de quartzo poder ser verificado. 

Os materiais diamagnéticos apresentam susceptibilidade magnética 

negativa, enquanto que, nos materiais paramagnéticos e ferrimagnéticos a 

susceptibilidade é positiva. Para os materiais diamagnéticos, Xm é uma 

constante negativa, usualmente menor (em módulo) que 10-5. Dentre outros se 
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destacam como diamagnéticos os minerais; quartzo, cerussita, magnesita, 

calcita, barita, fluorita, esfalerita (PERES et. ali., 2007). 

Arantes (2010) afirma que devido ao fato de que o diamagnetismo não 

surge da interação entre o campo magnético e o momento que pode ser 

desordenado com a temperatura, mas sim da interação do campo com as cargas 

eletrônicas alterando sua velocidade, a susceptibilidade magnética dos materiais 

diamagnéticos praticamente não depende da temperatura. Como a velocidade 

dos elétrons é uma função dos estados eletrônicos, e estes são independentes 

da temperatura, isso faz com que a susceptibilidade também não dependa da 

temperatura. 

4.2 Paramagnetismo 

 

Embora os materiais possam apresentar diversos comportamentos 

magnéticos, um dos tipos de comportamento amplamente estudado é o 

paramagnetismo. Os materiais paramagnéticos são constituídos por átomos que 

possuem momento de dipolo magnético permanente, porém, devido a agitação 

térmica, estes momentos de dipolo não apresentam orientação preferencial na 

ausência de um campo magnético externo (H). No entanto, quando aplica-se um 

campo magnético externo sobre um material paramagnético, a interação entre o 

momento de dipolo magnético e o campo gera um torque resultante que tende a 

alinhar os dipolos magnéticos com o campo e observa-se uma orientação 

preferencial desses momentos de dipolos na mesma direção e sentido do campo 

magnético externo e o material passa a apresentar uma magnetização (M) que 

contribui para magnetização ou indução magnética total do material (B). A Figura 

5 mostra a representação do domínio paramagnético sem (a) e sob (b) a atuação 

de um campo magnético externo (H). 
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Figura 5:- Ilustração do comportamento de um material paramagnético sem aplicação de um campo magnético 
externo (a) e com aplicação de um campo magnético externo (b). As setas representam o momento de dipolo 
magnético atômico 

O paramagnetismo resulta do alinhamento dos dipólos magnéticos 

individuais de átomos ou moléculas num campo aplicado. Os materiais que têm 

uma pequena susceptibilidade magnética positiva na presença de um campo 

magnético são designados por paramagnéticos. O efeito paramagnético nos 

materiais desaparece quando se remove o campo magnético aplicado. O 

paramagnetismo é muito comum nos materiais e origina susceptibilidades entre 

10-6 e 10-2. 

4.3 Ferromagnetismo 

Os materiais ferromagnéticos são caracterizados por um alinhamento 

espontâneo dos momentos magnéticos atômicos, com ordem de longo alcance. 

Este ordenamento desaparece acima da temperatura de ordenamento - 

Temperatura de Curie (θC). Variações dos materiais ferromagnéticos são os 

antiferromagnéticos nos quais os momentos atômicos se alinham 

antiparalelamente, com magnetização resultante zero e os ferrimagnéticos, nos 

quais duas ou mais momentos existem com momento magnético colinear. Em 

geral, os momentos acoplam-se de forma antiparalela e a magnetização 

resultante é diferente de zero, como por exemplo, a magnetita Fe3O4.  

Weiss (1907) propôs o primeiro modelo para explicar o comportamento 

dos materiais ferromagnéticos, baseado num campo efetivo Hm (chamado 



34 

  

campo molecular) que representa a soma do campo aplicado e um campo 

adicional gerado pelos outros momentos magnéticos e que interage com cada 

momento atômico,  

H𝑚 =  H + 𝜆M   Equação 7 

onde λ é uma constante de acoplamento positiva, M é a magnetização do 

material e H o campo magnético externo. Considerando uma fração de 

alinhamento pequena, similar a fase paramagnética, podemos encontrar a 

susceptibilidade dos materiais ferromagnéticos usando a equação da relação 

entre a magnetização e temperatura dos materiais paramagnéticos. 

M =  
C

T
 H𝑚   Equação 8 

Materiais ferromagnéticos são magnéticos na ausência de um campo 

magnético externo aplicado. Quando um campo magnético é ausente, o material 

tem a magnetização espontânea, que é um resultado dos momentos magnéticos 

ordenados, ou seja, para o ferromagnetismo, os átomos são simétricos e 

alinhados na mesma direção, criando um campo magnético permanente. 

Quando um campo magnético externo é aplicado em um material 

ferromagnético todos os seus momentos magnéticos continuam ordenados, mas 

agora na mesma direção e sentido do campo aplicado. Contudo, se diminuirmos 

o campo magnético, o fluxo magnético não reduzirá rapidamente como o campo, 

já que os materiais ferromagnéticos têm como característica a tendência de 

conservação de suas propriedades magnéticas mesmo na ausência do estimulo 

que as gerou.  

Os materiais somente são ferromagnéticos, abaixo de sua 

correspondente temperatura de Curie (temperatura na qual o material se torna 

paramagnético, pois os átomos perdem seus momentos magnéticos ordenados).  

4.4 - Ferrimagnetismo e Antiferromagnetismo 

A susceptibilidade magnética de um material ferrimagnético é variável 

dependendo do campo de magnetização, da natureza e manuseio da amostra. 
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Minerais ferrimagnéticos compreendem aqueles que são fortemente atraídos 

pelo ímã comum. O exemplo mais conhecido é a magnetita. 

A magnetita é um óxido de ferro, contendo sub-redes alternadas de íons 

de Fe2+ e Fe3+, que estão acopladas antiferromagneticamente. A alternância das 

duas sub-redes, com números diferentes de elétrons desemparelhados é a razão 

da forte magnetização ferrimagnética.  

A formula iônica geral é Fe3+[Fe2+, Fe3+]O4. Os íons de ferro octaédricos 

estão indicados entre colchetes e os íons de ferro tetraédricos estão indicados 

fora do colchete. Os íons Fe2+ e Fe3+ coexistem no mesmo local cristalográfico 

na chamada estrutura espinel inversa que consiste de um empacotamento 

fechado cúbico de íons de oxigênio, no meio um grande número de vacâncias, 

que estão parcialmente preenchidas com íons de metal. A célula unitária é 

composta de 32 íons de O2 que contem 64 interstícios tetraédricos (tipo A) e 32 

octaédricos (tipo B) (Figura 6).  

 

Figura 6:Célula cristalina da magnetita 

Abaixo da temperatura de Curie θC = 847 K, a magnetita se ordena 

ferrimagneticamente. O ordenamento magnético implica que os íons nos sítios 

tetraédricos (A) e octaédricos (B) se alinham ferromagneticamente dentro de 

cada sub rede e antiferromagneticamente entre as duas sub redes. Esta 

estrutura magnética está de acordo com o momento de saturação magnético, 

µB, determinado experimentalmente (WALZ, 2002). 
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Para os materiais ferrimagnéticos, quando não tem um campo magnético 

externo aplicado, o material tem um magnetismo espontâneo que é o resultado 

de momentos magnéticos ordenados. Nesse caso, existem momentos 

magnéticos de um íon que são alinhados em uma direção com certa magnitude, 

e outros que são alinhados na direção oposta, com uma magnitude menor, 

devido a isso há um campo magnético resultante presente. 

Analogamente a temperatura de Curie, define-se temperatura de Néel 

para o caso das substâncias antiferromagnéticas. Quando os momentos 

magnéticos cancelam-se totalmente, a estrutura é classificada como 

antiferromagnética, de maneira diferente, quando os momentos em uma direção 

excedem os da direção oposta, a estrutura é classificada como ferrimagnética. 

Para os materiais antiferromagnéticos, os momentos magnéticos são 

iguais e são alinhados em direções opostas, resultando em um momento 

magnético espontâneo nulo em todas as temperaturas abaixo da temperatura de 

Néel.  

5 -SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA DOS REJEITOS DE MINÉRIO DE 

FERRO  

O tratamento do minério de ferro tem gerado, durante décadas, um resíduo 

sólido com significativo teor de minerais de ferro. Devido à limitação tecnológica 

do beneficiamento e inexistência de tecnologia economicamente viável para o 

seu aproveitamento, estes são destinados em pilhas ou em barragens de 

rejeitos. Estas técnicas de destinação, atualmente, são consideradas 

inadequadas do ponto de vista de sustentabilidade na mineração.  

Segundo Srivasta et al. (2001), o beneficiamento de rejeito de minério de 

ferro não é uma tarefa fácil e as técnicas utilizadas devem corresponder á 

qualidade do minério e as especificações do produto final. Durante décadas, 

foram produzidos rejeitos com alto teor de ferro, acumulados em bacias. Mesmo 

os rejeitos mais pobres atualmente gerados têm merecido investigações, 

buscando-se recuperar o ferro neles contido.  

Santos (2003) apresenta o caso dos rejeitos originados nas plantas de 

beneficiamento, cujo estudo tem despertado grande interesse por parte das 
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empresas, atrelado ao máximo de aproveitamento das jazidas e aos argumentos 

de ganho ambiental gerado pela maior eficiência dos processos de 

beneficiamento e a redução dos efluentes dispostos na natureza em barragens 

de rejeito. 

Rocha (2008) obteve bons resultados usando a flotação colunar para tratar 

lamas da CSN. Vieira (2008) conseguiu produzir, em laboratório, pellet feed 

processando rejeito da flotação mecânica da Samarco em um circuito misto de 

separação magnética/ flotação de coluna. 

Dentre os métodos de concentração aplicados a minérios de ferro, Yang 

(1988) destaca a separação magnética que tem sido muito utilizada no Brasil 

para a separação de hematita de quartzo.  A separação magnética utiliza como 

propriedade diferenciadora o comportamento das partículas sob a ação de um 

campo magnético.  

No processo de separação magnética a propriedade determinante é a 

suscetibilidade magnética. Baseado nesse fato, os minerais podem ser divididos 

em 3 grupos, de acordo com o seu comportamento quando submetidos a um 

campo magnético (natural ou induzido): ferrimagnéticos (forte atração), 

paramagnéticos (média e fraca atração) e diamagnéticos (nenhuma atração ou 

repulsão fraca).  

O fenômeno que governa a separação magnética está relacionado a duas 

questões básicas; o comportamento das partículas de minerais diferentes 

quando expostas a um mesmo campo magnético e às forças magnéticas que 

atuam sobre elas. 

Nos equipamentos modernos tanto o campo quanto o gradiente são os 

responsáveis de primeira ordem pelo processo de separação. Relembrando que 

a intensidade de campo refere-se ao número de linhas de fluxo que passa por 

uma determinada área, enquanto que o gradiente de campo descreve a 

convergência ou divergência das linhas de fluxo.  

A susceptibilidade magnética é uma característica intrínseca de cada 

material e sua identidade está relacionada com a estrutura atômica e molecular. 

Os átomos têm momentos de dipolo magnético em virtude do movimento orbital 

dos respectivos elétrons. Além disso, cada elétron tem um momento de dipolo 
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magnético intrínseco associado ao seu spin. O momento magnético de um átomo 

depende da disposição dos elétrons no seu interior.  

 A Figura 8 mostra a estrutura e classificação magnética dos principais 

minérios de ferro do Brasil. 

 

Figura 7. Estrutura magnética dos principais minérios de ferro do Brasil. 

A concentração magnética é um processo de separação que explora a 

diferença de susceptibilidade magnética dos minerais presentes para promover 

a separação, pode ser a seco ou via úmida, o material que alimenta essa etapa 

de concentração geralmente encontra-se com granulometria abaixo de 1 mm. 

Segundo Kaiser (2009) as forças que atuam nas partículas colocadas sob a ação 

de um campo magnético numa separação são: força magnética, força da 

gravidade, força de arraste hidrodinâmico e a força interpartículas.  

As grandezas magnéticas mais importantes que determinam a força 

magnética, atuando em um sólido, são dadas pela equação:  

Fm = C ∗  d3 ∗ 𝜒m ∗  B (
𝝏B

𝝏 x
) 

Equação 2: Foça magnética em função da susceptibilidade magnética de um material e intensidade de campo 

Onde, 

Fm = Força magnética 

C  = Constante do material 

d   = Diâmetro da partícula 

Xm = Susceptibilidade magnética 

B  = Campo magnético 

x = Distância entre as placas geradoras de campo magnético 
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5.1 Estudos de Concentração de Rejeitos 

Santos (2003) estudou rotas de concentração em laboratório a partir de 

uma amostra representativa da barragem de Germano. Essa amostra possuía a 

seguinte composição química: Fe (24,97%) SiO2 (62,70%), Al2O3 (0,61%), P 

(0,016%), PPC (0,94%). A quantidade de lama presente na amostra (-10µm) era 

de 10%. A fração acima de 44µm continha 5,3% de ferro. O quartzo era o mineral 

predominante da amostra. Com relação aos minerais de ferro presentes, a 

hematita especular mostrou elevada participação (85% do total). 

Oliveira (2006) apresentou como proposta a concentração dos ultrafinos 

existentes nas lamas, no fluxo do underflow do espessador, a rota de 

deslamagem seguida de concentração magnética (Ferrous Wheel) e a rota de 

deslamagem seguida de flotação catiônica reversa. Os ultrafinos possuíam a 

seguinte composição química: Fe (42,03%) SiO2 (27,61%), Al2O3 (7,09%), P 

(0,069%), PPC (3,91%).  

Oliveira (2006) concluiu que para a rota de deslamagem seguida de 

concentração magnética (Ferrous Wheel) a recuperação em massa global 

atingida foi de aproximadamente 15% e o concentrado apresentou SiO2 mínima 

de 1,75%. Em nenhum dos testes realizados obte2ve-se teores de SiO2 dentro 

das especificações desejadas. O concentrado obtido apresentou redução 

significativa nos teores de Al2O3 e P.  

Oliveira (2006) concluiu que para a rota de deslamagem seguida de 

flotação catiônica reversa é possível obter um concentrado com recuperação em 

massa média de 30,65%, Fe médio de 68,4% e 0,68% de SiO2.  

Rocha (2008) apresentou como proposta a concentração dos ultrafinos 

existentes nas lamas a rota de deslamagem seguida de flotação catiônica 

reversa. Os ultrafinos possuíam a seguinte composição química: Fe (38,23%) 

SiO2 (37,05%), Al2O3 (4,36%), P (0,071%), PPC (3,46%). Obtendo um 

concentrado com recuperação em massa global de 20,0% com teores abaixo de 

1% de SiO2 e teores de SiO2 + Al2O3 abaixo de 2. 
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Caixeta e Borges (2006) apresentaram como proposta a concentração de 

rejeito existentes na barragem 5 da Mutuca, a rota de deslamagem seguida de 

concentração magnética (Ferrous Wheel). O rejeito com a seguinte composição 

química: Fe (58,2%) SiO2 (6,57%), Al2O3 (4,3%), P (0,118%), obteve com o esse 

processo um concentrado com recuperação em massa 41,0% e com teores de 

Fe (64,97%) SiO2 (1,54%), Al2O3 (1,09%), P (0,045%). 

5.2 - Quantificação de Processos  

Segundo Corrêa e Corrêa (2012) a medição de desempenho pode ser 

definida como o processo quantificação da eficiência e da eficácia das ações 

tomadas por uma operação. A quantificação do processo medirá o desempenho 

de uma operação unitária. Chaves (2002) diz que, para quantificar processos de 

Tratamento de Minério apenas dois índices são realmente úteis e significativos 

para qualquer operação: o índice de recuperação e o índice de enriquecimento. 

No trabalho em questão utilizou-se apenas o índice de recuperação. A 

recuperação pode ser calculada pela razão entre os valores de tonelada/hora de 

concentrado produzidas e tonelada/hora do material que alimenta a usina como 

mostra a fórmula abaixo:  

 

Equação 3: Índice de recuperação em massa 

Chaves (2002) salienta que, é importante a extensão do termo 

recuperação para o elemento ou substância de interesse contida no minério, ou 

seja, o percentual do total de metal contido no minério, que é recuperado a partir 

do concentrado, usa-se então a recuperação metalúrgica, segundo o mesmo 

autor, o termo metalúrgico é utilizado independente da substância de interesse 

ser ou não ser um metal. A recuperação metalúrgica é a razão entre a 

tonelada/hora de elemento útil no concentrado (output) e a tonelada/hora de 

elemento útil na alimentação (input) e é definida como: 

 

Equação 4: Índice de recuperação metalúrgica pela massa 
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Ou ainda pode ser definida como: 

 

Equação 5: Índice de recuperação metalúrgica pelo teor 

Onde: 

tc = teor de elemento útil concentrado (%);  

ta = teor de elemento útil na alimentação (%) e    

tr = teor de elemento útil no rejeito (%). 

6 - MAGNETIZAÇÃO POR TRATAMENTO TERMOQUÍMICO 

O processo de magnetização por tratamento termoquímico, denominado 

em inglês “roasting to magnetite”, consiste no processamento termoquímico para 

promover a transformação das fases goethita (FeO.OH) e hematita (Fe2O3) em 

magnetita (Fe3O4), na presença de uma atmosfera redutora contendo CO e CO2. 

Embora diversos estudos tenham sido realizados ao longo do último século, sem 

aplicação industrial, o presente estudo foi motivado pela nova realidade da 

mineração de ferro, que cada vez mais tem como responsabilidade promover 

uma melhor gestão de todo o processo de produção, buscando tecnologias de 

processamento a seco, que permitam um melhor aproveitamento dos recursos 

minerais, o que implica no aumento da eficiência do processo produtivo e na 

diminuição dos resíduos e rejeitos gerados. 

Segundo OSCAR LEE e GANDRUD (1927), a magnetização artificial, 

seguida da separação magnética, foi um dos primeiros métodos tentados para a 

concentração das hematitas. Os resultados, que não eram particularmente 

promissores, foram realizados entre 1895 e 1897, e as experiências de 

concentração da hematita com numerosos testes concluídos na empresa 

Weterill Magnect, foram relatados por W. B. Phyllips, em uma publicação de 1898 

sob o título de “Plano de produção de ferro Alabama”. 

 McMurray et. al. (1947), realizaram um trabalho pelo United States Bureau 

of Mines, durante o período de maio a novembro de 1941, que apresentava uma 

proposta para se concentrar tanto o ferro quanto o manganês, a partir da técnica 

de roasting to magnetite, com subsequente separação da magnetita sintética.  
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Segundo McMurray et. al. (1947), para que a reação de redução da 

hematita para a magnetita tenha sucesso, são necessárias duas condições 

primárias: 

a) Temperatura adequada para que a reação ocorra; 

b) Pressão de vapor adequada do agente redutor; 

Contudo, verificou-se naquele estudo que os limites de temperatura mais 

satisfatórios situam-se entre 500ºC e 1000ºC, com períodos de redução muito 

longos para serem praticados. Para todas as considerações práticas, 

encontraram que a redução dos óxidos de ferro à magnetita pode ser realizada 

a uma temperatura de 600°C em trinta minutos, com partículas de minério de 

ferro com cerca de 22mm, embora períodos de redução mais curtos possam ser 

utilizados com temperaturas maiores do que 600°C. 

McMurray et. al. (1947) discutiram ainda os custos do roasting to magnetite, 

a partir de ensaios que utilizavam um forno de duas toneladas por hora de 

capacidade, chegando a conclusão, à época, que estes não excediam a US$1,50 

por tonelada.  

De acordo com Stephens et al. (1953), após o processo, se a magnetita 

artificial for exposta ao ar em temperaturas superiores a 500ºC, ocorre a 

reoxidação da magnetita para hematita. No entanto, se a temperatura for mantida 

inferior a 500ºC, as propriedades magnéticas não são afetadas.  

Rausch (1963), discute o roasting to magnetite, utilizando um forno rotativo 

e um gás redutor, gerado a partir da combustão de uma substância pesada, 

derivada do petróleo, conhecido como "Bunker-C-Oil", que é um sólido à 

temperatura ambiente e que misturado com o minério e introduzido no forno gera 

temperaturas mais elevadas a partir de voláteis, enquanto o resíduo produz 

coque, em um estado nascente ou altamente reativo, que combinado com 

oxigênio da hematita a reduz para magnetita. O autor afirma ainda, que o 

roasting to magnetite é mais econômico onde quantidades suficientes de gás 

redutor estão disponíveis a partir de outras fontes, como o alto forno ou o gás do 

forno de coque. 
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Mooson (1979), relata que ao norte de Baotou, em uma região do interior 

da Mongólia, existe um minério de ferro de baixa qualidade, 36% de Fe, que 

contém 16% de fluorita e 5% de óxidos de terras raras, que em muito desafiou 

as técnicas de concentração por métodos convencionais de tratamento de 

minério. Em seu estudo, após alguma investigação laboratorial, foi decidido 

submeter o minério ao processo de roasting to magnetite usando um gás redutor 

contendo 20,4% de H2, 11,6% de CO, 8% de CO2 e 43,6% de N2, a uma 

temperatura de redução de 550°C, seguido de separação em campo magnético. 

O experimento resultou em um concentrado de ferro contendo 62,2% de Fe com 

uma recuperação metalúrgica de 94%, enquanto os teores de fluoreto e óxidos 

das terras raras foram reduzidos para 2% e 0,6%, respectivamente, com 

aproximadamente 80% das terras raras conservadas nos rejeitos. Embora o 

advento da separação magnética de alta intensidade tenha oferecido alguma 

promessa para esse minério, o roasting to magnetite pareceu fornecer um dos 

métodos mais satisfatórios para minimizar a perda de terras raras no 

concentrado de ferro. 

De acordo com Yong et. al. (2003), de 1980 a 1990, uma usina de roasting 

to magnetite, com uma capacidade de 90 t/h (45 t/h de produto), foi operada na 

cidade Lisaskovsky. Nesse processo, o minério foi aquecido a uma temperatura 

próxima de 1000°C na presença de carvão, em um equipamento de leito 

fluidizado, para converter o goethita e limonita em magnetita, seguida de 

beneficiamento por moagem  e separação magnética, obtendo bons resultados. 

Segundo Jozwiak et. al. (2007), uma combinação de redução de baixa 

temperatura e separação magnética de baixa intensidade é considerada uma 

abordagem promissora para aumentar a viabilidade dos minérios de baixa 

qualidade. O roasting to magnetite de baixa temperatura pode converter os 

minerais de ferro fracamente magnéticos (Fe2O3, FeCO3 e FeS) em uma fase 

fortemente magnética (Fe3O4), que pode ser facilmente separada por um campo 

magnético de baixa intensidade. A magnetização, que pode ser prontamente 

realizada a baixos custos operacionais, pode ser usada para reduzir a hematita 

e outros minerais de ferro à magnetita (Fe3O4), onde H2, CO, CH4 e carvão 

podem ser utilizados como agentes redutores 
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CHAO LI, et al. (2010) realizaram um estudo de bancada para o processo 

de magnetização por tratamento térmico, onde buscaram determinar os 

parâmetros que influenciam a reação de redução por calcinação. Segundo eles, 

a temperatura de reação, o tempo de processo e a proporção de carbono, são 

os parâmetros que mais influenciam no processo de magnetização por 

tratamento térmico.  

Sharma e Sharma (2014) realizaram um estudo para o beneficiamento de 

minério de ferro goethitico de baixo teor por roasting to magnetite, utilizando 

redutor sólido à base de carvão, seguido de separação magnética em baixo 

campo, pelo qual constataram a viabilidade técnica do processo de 

beneficiamento por separação magnética após o processo de magnetização. 

Volynkina et. al. (2016), discutiram a eficiência do roasting to magnetite 

utilizando resíduos de carvão na conversão de óxidos de ferro em magnetita, 

cujos os produtos são utilizados como matéria-prima para a subsequente 

separação magnética, de modo que os resíduos de carbono do carvão fornecem 

energia ao processo de roasting to magnetite, o que ajudaria a reduzir os custos 

do processamento. 

Wenguang et.al. (2017) relataram que os gases do forno de coque 

excedente (COG’s) e minérios de hematita de baixa qualidade são abundantes 

em Shanxi, China. Em seu estudo, os autores propõem um processo utilizando 

esses materiais para produzir magnetita a partir de minérios de baixa qualidade, 

em um reator de leito fixo, e posterior recuperação dos óxidos de ferro. O 

processo combina roasting to magnetite de baixa temperatura da hematita com 

a produção de gases naturais a partir de COG’s. Este processo combinado foi 

utilizado para remover H2, CO e H2S, enriquecendo o gás metano contido no 

COG e convertendo a hematita em magnetita. O objetivo final desse trabalho foi 

o uso de minério de hematita de baixa qualidade e o COG excedente de forma 

abrangente para obter magnetita. 
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7 – PROCESSO DE REDUÇÃO DO ÓXIDO DE FERRO PELO CARBONO 

Na natureza, o ferro forma com o oxigênio óxidos que são classificados de 

acordo com nível de oxidação de cada composto, apresentando as seguintes 

fórmulas químicas, a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4) e a wustita (FeO). 

A Figura 9 apresenta o diagrama ferro-oxigênio, onde se observam as fases 

onde estão presentes a formas químicas da hematita, magnetita e wustita. 

 

Figura 8: Diagrama Ferro-oxigênio 

O único óxido de ferro em que sua fórmula química corresponde 

exatamente à estequiometria indicada é o Fe2O3. Neste, 60% dos átomos são 

oxigênio e 40 % são átomos de ferro trivalentes, de modo que este óxido se 

cristaliza em α-Fe2O3 – hematita e γ- Fe2O3 maguemita, sendo estas suas duas 

formas alotrópicas, conforme apresentado na tabela 2.  

Na forma alotrópica da hematita alfa, α-Fe2O3, os íons de oxigênio formam 

um reticulado hexagonal compacto e os íons de ferro trivalente ocupam dois 

terços dos interstícios octaédricos, em uma estrutura romboédrica do tipo 

córindom. A maguemita se cristaliza no sistema tipo espinélio invertido, 

correspondente a um reticulado CFC de íons oxigênio no qual 211/3 dos espaços 

são ocupados por íons de ferro trivalentes. (PENA, 1994) 

A estequiometria da magnetita Fe3O4 não é exata, apresentando mais 

oxigênio do que o indicado na fórmula química. O teor de oxigênio deveria ser 

de 57,14% do total de átomos, mas na realidade varia de 57,14% até 58,02% 
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dos átomos, enquanto o teor dos átomos de ferro varia entre 42,34% e 41,98%. 

Caso a estequiometria fosse exata, o teor de ferro seria correspondente a 

42,86%. (PENA, 1994). 

A magnetita se cristaliza segundo um reticulado cúbico de face centrada de 

íons de oxigênio, com os espaços interatômicos ocupados pelos íons de ferro, 

numa estrutura do tipo espinélio invertido, em que para cada conjunto de 32 íons 

de oxigênio existem 16 espaços octaédricos e 8 tetraédricos. Os espaços 

tetraédricos são ocupados por 8 íons trivalentes e 8 íons bivalentes de ferro, os 

espaços tetraédricos são ocupados por 8 íons trivalentes de ferro. 

A estequiometria da wustita (FeO) também não é exata, seus teores de 

oxigênio variam entre 51,26% e 54,57% atômicos, quando a estequiometria 

indica um teor de 50%. A wustita não é estável em temperaturas inferiores a 

560ºC, de modo que a presença de FeO na temperatura ambiente, num estado 

metaestável, pode ser atribuída a um processo de resfriamento brusco. 

A wustita se cristaliza numa estrutura do tipo cloreto de sódio, caracterizado 

por dois reticulados CFC interpenetrantes. Um de oxigênio e um de ferro. 

Entretanto, como há um excesso de oxigênio, alguns espaços no reticulado de 

ferro permanecem vazios. O equilíbrio elétrico da rede se restabelece por alguns 

íons bivalentes serem substituídos por íons trivalentes. 

Tabela 2: Fases, fórmula química e estrutura cristalina e volume das células unitárias dos óxidos de ferro  

Óxido de Ferro Fórmula Química Estrutura Cristalina 
Volume da célula 

unitária (Å) 

Wustita FeO Cúbica - Tipo NaCl 80,11 

Magnetita Fe3O4 
Cúbica de face centrada -Tipo 
espinélio invertido 

591,96 

Maguemita γ - Fe2O3 
Cúbica de face centrada -Tipo 
espinélio 

575,93 

Hematita Α - Fe2O3 Hexagonal compacta 302,76 

Fonte: (Calister: 1997) 

 

Na transformação de hematita em magnetita, ocorre um rearranjo de 

estrutura, cuja implicação é que quando a hematita é reduzida a magnetita, 

criam-se defeitos no material, como trincas e fissura, devido ao aumento de 

volume, tornando-a porosa. (MOURÃO, 1988) 
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O processo de redução dos óxidos de ferro pelo carbono ocorre via 

intermediários gasosos em quase sua totalidade, ou seja, os óxidos de ferro são 

reduzidos pelo gás redutor CO. (FRUEHAN, 1997) 

Na prática, o produto gasoso da redução do óxido de ferro contém uma 

mistura gasosa CO – CO2. A proporção em que eles são formados depende da 

temperatura em que ocorre a redução. A tabela 3 apresenta os dados 

termodinâmicos das reações que envolvem a redução de óxidos de ferro pelo 

carbono. (BALDWIN, 1995) 

Da definição de energia livre de Gibbs, pode-se escrever: 

ΔG = ΔH – TΔS = ΔG0 + R .T . ln (Q)    Equação 6 

 

No equilíbrio, ΔG = 0 e Q = K, onde K é a constante de equilíbrio. Tem-se: 

 ΔG0= -R.T.ln(K)    Equação 14 

 

Para a reação de redução da hematita à magnetita 

3Fe2O3 + CO ↔ 2Fe3O4 + CO2   Equação 15 

 

Se acordo com Baldwin (1995), tem-se que, 

ΔG0 =  −13880 − 6,66. T 

 

O que permite calcular, a 800°C  

 

ΔG0 =  −21.026,18 cal/mol 

E, consequentemente. 

K = exp(−ΔG0 R. T)⁄    Equação 16 

Logo, 

K = 19.186,26 

 

Considerando que as atividades dos sólidos sejam iguais a 1 (um) e que as 

atividades dos gases são iguais, a constante de equilíbrio pode ser determinada 

em função do potencial de CO2 e CO, como segue: 

K =  
pCO2

pCO
⁄     Equação 17 
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A tabela 4 apresenta a energia livre de Gibbs e a constante de equilíbrio, 

calculados conforme procedimento acima, para a reação de redução da hematita 

a magnetita nas temperaturas de 700ºC, 800ºC, 900ºC e 1000ºC. 

Tabela 3: Energia Live de Gibbs e constante de equilíbrio para as diferentes temperaturas 

Temperatura 𝜟𝑮𝟎(
𝒄𝒂𝒍

𝒎𝒐𝒍
) K 

700°C -20360,18    37460,09 
 

800°C -21026,18 19186,26 
 

900°C -21692,18 11014,29 
 

1000°C -22358,18              6899,08 
 

 

SINGH, DEO e GHOSH (2001) estudaram o comportamento de redução 

de misturas de finos de minério de ferro e carbono, e constataram que a 

termodinâmica da redução da hematita para magnetita através do redutor 

carbono baseia-se, fundamentalmente, no estudo dos sistemas que contêm os 

elementos ferro, carbono e oxigênio.  

O processo de redução dos óxidos de ferro por redução carbotérmica 

ocorre em um sistema carbono oxigênio e através do equilíbrio C-CO-CO2, 

denominada equação de Boudouard. 

CO2 + Cgr = 2 COg    Equação 18 

No equilíbrio coexistem duas fases, o carbono grafítico e um gás. As 

variáveis no sistema são a pressão, temperatura e composição. Considerando a 

pressão total igual a 1 atm, o sistema poderá ser representado por um curva da 

variação da composição da mistura gasosa com a temperatura. Esta curva é 

conhecida como o diagrama de Boudouard, apresentado na figura 10, 

juntamente com o diagrama de Chaudron, que apresenta as linhas de equilíbrio 

do sistema Fe-C-O e ilustra as regiões de estabilidade dos óxidos de ferro de 

acordo com a temperatura e a pressão parcial da mistura gasosa (CO + CO2) 

(THURNHOFER, et. ali. 2005). 

De acordo com o diagrama de Chaudron reduzindo-se a hematita acima de 

560ºC o caminho de redução será hematita-magnetita-wustita-ferro e abaixo de 

560ºC, será hematita-magnetita-ferro, contudo neste caso de temperaturas 

inferiores a 560ºC, a velocidade de reação é muito lenta.  
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Figura 9: Teor de CO em misturas de CO-CO2 em equilíbrio com o sistema Fe-C-O, em função da temperatura. 

A cinética da redução de óxidos de ferro, mesmo nos sistemas puros, é 

bastante complexa, envolvendo diversas fases (sólido metálico, sólidos iônicos-

covalentes, gases), defeitos cristalinos (lacunas), difusão (em gases e em 

sólidos), reações de interface, transporte ao longo de capilares (por difusão e 

convecção). (MOURÃO 1988) 

Os diagramas de oxidação-redução do ferro são projeções dos diagramas 

Fe-C e Fe-O num sistema onde carbono e oxigênio estejam em equilíbrio, e 

informam ainda os estágios de redução dos óxidos de ferro. Esses diagramas 

delimitam as fronteiras de estabilidade dos óxidos de ferro a determinadas 

temperaturas, em função do potencial redutor da atmosfera gasosa. 

A curva da reação de Boudouard, representa um papel de grande 

importância no estudo de redução dos óxidos de ferro, uma vez que, apresenta 

o equilíbrio do carbono com suas fases gasosas CO e CO2. Em determinadas 

condições, a reação de Boudouard (C + CO2 = 2CO) é a etapa limitante do 

processo de redução. Nesse caso, o equilíbrio da fase gasosa na redução segue 

aproximadamente a relação CO/CO2 de equilíbrio entre as fases reagentes da 

redução dos óxidos. (D’ABREU et. al. 2001) 

D’Abreu (2001), afirma que vários modelos cinéticos para a redução gás-

sólido de hematita para magnetita já foram desenvolvidos, de modo que a reação 

de redução dos óxidos de ferro pelo CO é considerada de primeira ordem em 

relação ao monóxido de carbono e o seu controle pode ser químico, difusional 
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ou misto, sendo usualmente encontradas energias de ativação da ordem de 63 

a 125kJ/mol.  

Segundo D’Abreu (2001), as principais variáveis a serem consideradas na 

redução da hematita para magnetita por redutor gasoso são: 

a) Temperatura;  

b) Vazão e composição da atmosfera redutora;  

c) Porosidade do minério;  

d) Granulometria e morfologia das partículas de óxido;  

e) Presença de impurezas;  

f) Difusão iônica e gasosa através das camadas porosas.  

O óxido de ferro Fe2O3, na presença de um redutor sólido e submetido ao 

aquecimento, sofre as seguintes reações de redução: 

Fe2O3 (S)  +  3C(S)     Fe(S) + 3CO(S)   Equação 19 

3Fe2O3 (S)  +  CO(g)     2Fe3O4(S) + CO2(g) Equação 20 

 

Assim, a redução da hematita para a magnetita envolve dois tipos de 

reação:  

- reação sólido/sólido, entre óxido de ferro e carbono; e  

- reação gás/sólido, entre óxido de ferro e monóxido de carbono.  

Kawasaki et. al. (1962), estudaram a cinética da redução de óxidos de ferro 

com monóxido de carbono e hidrogênio e verificaram que os valores dos 

coeficientes de difusão, determinados a partir dos dados experimentais, estavam 

em estreita concordância com os valores preditos nas equações empíricas. A 

Figura 11 apresenta a fração de oxigênio total removido durante a redução de 

hematita à magnetita, por monóxido de carbono, em esferas de hematita pura de 

diâmetros de 1,8 e 2,8 cm. 
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Figura 10: Redução de esfera de hematita por monóxido de carbono 

 

O modelo de cinética de redução proposto por Kawasaki et. al. (1962) tem 

como fundamento a difusão a contracorrente equimolar de gás reagente, através 

de um filme de resistência ao gás, na superfície da pelota, e através da camada 

de óxido reduzida. 

𝑁 =  
𝐷𝐴𝑚 (𝑃𝑜−𝑃𝑒)

𝑅𝑇 [(𝑟𝑜−𝑟)+𝑦]
    Equação 21 

Onde, 

N – Taxa de difusão, mole/seg 
D – Coeficiente de difusão 
Am – Área média para difusão, cm2 
Po – Pressão do gás de redução em mufla, atm. 
Pe – Pressão de equilíbrio do gás de redução. atm. 
R – Constante do gás, cc.-atm./g. mole °K. 
T – Temperatura absoluta, °K. 
ro - Raio da esfera amostra, cm. 
r –.Raio central do óxido não reduzido, cm. 
y – Espessura do filme ao redor da amostra, cm. 

 

Segundo Kawasaki et. al. (1962), nesse modelo, supondo que a redução 

ocorre em uma série de períodos de estado estável e curtos, pode-se então 

substituir N por 1/16 Wo (df / dt). De modo que, uma esfera de composição 

uniforme: 
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𝑓 =  
𝑟𝑜 −  

3 𝑟  
3

𝑟𝑜  
3 = 1 − (

𝑟

𝑟𝑜
)

3
   Equação 22 

e, 

𝐴𝑚 =  4𝜋𝑟 (𝑟𝑜 + 𝑦)  Equação 23 

Quando se substitui as equações 21 e 22 na equação 20, e integra-se 

entre os limites de f = 0 quando t = 0 e f = f quando t = t, a relação de redução 

torna-se: 

𝑊𝑜−𝑟𝑜
𝐴𝑜 (𝑃𝑜−𝑃𝑒)

[ 
3
2

 [ 1 − (1 − 𝑓)
2
3] −  

𝑟𝑜𝑓
(𝑟𝑜+𝑦)

 ] =  𝑘𝑎 𝑡   Equação 24 

Sendo, a constante de difusão 

𝑘𝑎 =  
960 𝐷𝑍

𝑅𝑇
   Equação 25 

Então, 

𝑊𝑜𝑥𝑜
2𝐴𝑜 (𝑃𝑜−𝑃𝑒)

[  
2𝑦𝑓
𝑥𝑜

+ 𝑓2] =  𝑘𝑎 𝑡            Equação 26 

Onde, 

Wo – Perda de massa após redução, g. 
Ao – Área externa da amostra, cm2 
Xo – Metade da espessura da camada de óxido 
Ka – Constante de difusão, g/cm.min. 
t – Tempo, seg. ou min. 
f – Redução fracionada do óxido 
 

De tal forma que, 

𝐷 =  
0,0043 𝑇3/2

𝑃𝑇(𝑉𝐴
1/3

−𝑉𝑛
1/3

)2  
[  

1
𝑀𝐴

+  
1

𝑀𝐵
]    Equação 27 

Pt – Pressão total do sistema, atm. 
VA – Volume molecular do gás A. 
VB – Volume molecular do gás B. 
MA – Massa molecular do gás A.  
MB – Massa molecular do gás B. 

8 – METODOLOGIA E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  
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A Metodologia do trabalho é apresentada na figura 12 que apresenta o fluxo 

de seleção de materiais e programação de desenvolvimento dos ensaios de 

caracterização tecnológica, processamento, tratamento e avaliação da 

viabilidade técnica e econômica, do método aqui proposto para a recuperação 

da parcela ultrafina de ferro, contida em rejeitos de processos de beneficiamento 

de minério de ferro. 

 

 

Figura 11:Fluxo de desenvolvimento dos ensaios para recuperação de parcelas de ultrafinos de minério de ferro 
por tratamento termoquímico 

 

 

Na Figura 12 observa-se o diagrama com o planejamento e fluxo de 

desenvolvimento dos ensaios para a realização do estudo termoquímico e 
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posterior recuperação de parcelas de ultrafinos de minério de ferro, passando 

pelas etapas de seleção de materiais, caracterização tecnológica, preparação de 

famílias de amostras, processamento em escala de bancada, processamento em 

escala piloto e separação magnética. 

8.1 Seleção dos materiais 

O processo de recuperação de parcelas ultrafinas de minério de ferro 

esbarra em uma limitação tecnológica do processo tradicional de beneficiamento 

de minério, provocada por fenômenos superficiais e de interação físico-química 

referentes às partículas com alta superfície específica e com densidades muito 

próximas. Essas partículas são rejeitadas nos processos de beneficiamento 

convencionais e passam a compor uma massa denominada rejeito de minério, 

que geralmente são dispostos em barragens de rejeito. 

Os materiais selecionados para o estudo, identificados na Tabela 5, são 

rejeitos de minério originados em plantas de beneficiamento de minério de ferro 

instaladas no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. 

Tabela 4:  Identificação das amostras de rejeito de minério de ferro  

Código  ID Amostra 

RD1 Rejeito da deslamagem 

RF1 Rejeito da usina de flotação 1 

RF2 Rejeito da usina de flotação 2 

RB1 Rejeito de barragem  

 

O método utilizado para tratamento e recuperação do ferro contido nesses 

rejeitos consiste em coletá-lo no momento da geração sem que haja 

contaminação ou mistura com outros materiais que possam dificultar o processo 

de beneficiamento e separação das partículas ultrafinas de hematita. 

8.2 Caracterização tecnológica dos materiais  

Uma importante etapa de tratamento do rejeito é a caracterização 

tecnológica do material, que envolve todos os estudos desenvolvidos para o 
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conhecimento das principais características e propriedades do material, de tal 

forma que se possa avaliar a viabilidade técnica e estabelecer todas as fases 

necessárias para o seu processamento. Os principais ensaios de caracterização 

tecnológica para determinado produto avaliam sua distribuição granulométrica, 

sua composição química, mineralogia, morfologia das partículas constituintes, 

densidade, porosidade e o grau de liberação da espécie de interesse.  

A caracterização tecnológica dos rejeitos de minério de ferro foi realizada 

em quatro amostras coletadas em unidades de beneficiamento mineral, 

localizadas no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais. 

8.2.1 Caracterização física e química dos materiais 

A caracterização física e química dos materiais foi realizada com a 

obtenção de fotomicrografias, análise morfológica e composições químicas 

pontuais foram realizadas por microscópio eletrônico de varredura, modelo 

Tescan, com espectrômetro de energia dispersiva de raios X (microssonda EDS) 

acoplado, do Nanolab, no Centro Mínero-Metalúrgico (CMM) da UFOP. 

A densidade real foi feita em triplicata pelo método do picnômetro a hélio, 

a análise química foi realizada por fluorescência de raios X.  

8.2.2 Caracterização mineralógica dos materiais 

As análises de microscopia eletrônica determinativa permitem fornecer 

informações tanto da mineralogia quanto dos elementos. Essa técnica permite a 

análise de liberação, juntamente com caracterização do material em relação de 

tamanho, forma, textura, distribuição e constituição das partículas.  

A liberação mineral e a análise modal foram realizadas em um sistema 

composto de um programa de controle de varredura e análise de dados minerais 

(TIMA – Tescan Integrated Mineral Analyzer) e um microscópio eletrônico de 

varredura, com canhão de elétrons de emissão de campo, associado a dois 

detectores de dispersão de energia de raios X característicos, do Nanolab, no 

Centro Mínero-Metalúrgico (CMM) da UFOP. 
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8.2.3 Caracterização da susceptibilidade magnética dos materiais  

A caracterização da susceptibilidade magnética dos materiais e o estudo 

termomagnético foi realizado por meio do susceptibilímetro magnético Bartington 

MS3, composto de um forno não-magnético com um termômetro de platina 

especial, uma unidade para o controle de temperatura, fonte de alimentação que 

alimenta uma bomba que força a circulação água entre o forno e um reservatório, 

com a finalidade de resfriar a superfície extrema do forno que entra em contato 

com a bobina de captura, com unidade de medição MS3. As medidas foram 

feitas variando a temperatura desde a temperatura ambiente até 800°C e em 

seguida retornando à temperatura ambiente, com taxas de aquecimento e 

resfriamento de 15°C/min.  

Esse dispositivo é usado para medição da suscetibilidade magnética de 

minerais, rochas e materiais sintéticos em função da temperatura. As análises 

termomagnéticas fornecem as temperaturas de Curie e de Néel de cada fase 

magnética. A determinação da variação da susceptibilidade em função da 

temperatura é o método mais usado para identificar os minerais magnéticos de 

uma amostra. 

8.2.4 Caracterização da transformação de fases por difratometria de raios 

X. 

A difratometria de raios X é uma das técnicas mais importantes de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos, o que permite identificar 

os minerais e fases presentes. Utilizou-se o método do pó, para a caracterização 

das fases presentes nas amostras antes e após o tratamento termoquímico.  

As condições operacionais utilizadas para as medições, foram 

desenvolvidas com o ângulo de varredura de 2θ e ânodo de cobre, constante de 

tempo (0,5 s), velocidade do registrador (40 mm/mim), velocidade do goniômetro 

(8º 2/min), 39 intensidade de corrente (30 mA) e tensão (40 kV). 
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8.3 Preparação de famílias de amostras 

A preparação das famílias de amostras consiste na separação de alíquotas 

dos rejeitos e a preparação das misturas para a realização do estudo 

termoquímico, considerando o tipo de material e o tratamento termoquímico, de 

forma que a diferenciação do tratamento se dá pela presença ou não do agente 

redutor, conforme apresentado na Figura 12. 

8.3 Processamento em escala de bancada 

O estudo termoquímico através do processamento em escala de bancada 

foi realizado primeiramente ao ar, variando a temperatura desde a temperatura 

ambiente até 800ºC. 

O estudo do tratamento termoquímico com redutor sólido foi realizado 

utilizando o susceptibilímetro magnético, variando a temperatura desde a 

temperatura ambiente até 800ºC, no qual foi adiciona juntamente com cada 

umas das amostras o redutor sólido nas proporções de 1,5 e 3,0%, buscando 

promover a transformação da fase hematita para a magnetita. 

As análises termomagnéticas foram realizadas, observando-se o tempo e 

as temperaturas críticas, denominadas de temperaturas de Curie da magnetita, 

da hematita e temperatura de Néel da goethita, bem como o comportamento 

magnético dos materiais em função da temperatura. 

8.4 Processamento em escala piloto 

O estudo termoquímico através do processamento em escala piloto foi 

realizado utilizando um forno rotativo tipo Linder, seguido da análise de 

susceptibilidade magnética, que tem o objetivo de verificar a redução da hematita 

para a magnetita por meio aumento da susceptibilidade magnética do material 

submetido ao tratamento termoquímico. 

A inovação do presente processo consiste na utilização de uma atmosfera 

com redutor gasoso, com composição semelhante ao gás de alto forno, com o 

objetivo do aproveitamento como redutor e aporte térmico para a reação de 

mudança de fase. O gás de alto forno possui um poder calorífico da ordem de 
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750 a 800 kcal/Nm3, composto principalmente pelo monóxido de carbono (CO – 

22%), o dióxido de carbono (CO2 – 21%), o hidrogênio (H2 – 1,5%), o gás 

nitrogênio (N2 – 55%) e metano (CH4 – 0,5%).  

A Figura 13 apresenta o forno rotativo tipo Linder, a composição do gás de 

alto forno utilizada para o processo e a curva de temperatura do processamento 

dos materiais.  

 

 

Figura 12: Forno rotativo tipo Linder, curva de tratamento térmico e composição do gás de topo de alto forno. 

8.5 Técnica de separação magnética  

O fenômeno que governa a separação magnética está relacionado a duas 

questões básicas; o comportamento das partículas de minerais diferentes, 

quando expostas a um mesmo campo magnético, e às forças magnéticas que 

atuam sobre elas (MIHALK, 1979). 

As características de uma separação podem ser determinadas 

quantitativamente, em termos de teor e de recuperação, e qualitativamente, 

através de uma análise de efeitos de interação das forças magnéticas 

interpartículas e de outras forças competitivas atuantes no processo. 

A concentração magnética realizada em escala de bancada, a úmido e a 

seco, tem o objetivo de avaliar a resposta dos materiais processados a um 

campo magnético de baixa intensidade. A caracterização química e os balanços 

de massa e metalúrgico buscam verificar o teor de ferro no produto da 
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concentração magnética e comparar o desempenho da separação magnética do 

processamento a úmido e a seco. 

A separação magnética foi realizada utilizando-se um campo magnético de 

baixa intensidade configurado em 800 Gauss. As amostras, com espessura de 

camada de aproximadamente 2mm, foram posicionadas em uma correia, e o imã 

foi colocado a uma distância 10mm da amostra, gerando um concentrado 

magnético e um rejeito não-magnético para cada uma das amostras.  

8.6 Avaliação do grau de redução de hematita à magnetita  

O grau de redução da hematita à magnetita pode ser obtido a partir da 

diferença entre a massa de oxigênio ligada a átomos de ferro, antes e depois da 

redução (CHEN et. al, 2015). A quantidade de oxigênio nos materiais de ganga 

que podem ser reduzidos pelo monóxido de carbono, bem como a variação de 

peso da amostra devido a possíveis espécies voláteis, como fósforo e enxofre, 

é desprezível. 

O grau de redução (GR) é calculado a partir da fração oxigênio removido 

sobre o oxigênio inicial. 

𝑮𝑹 =
(𝑶𝟐,𝒊 − 𝑶𝟐,𝒕)

𝑶𝟐,𝒊
∗  𝟏𝟎𝟎 

e é determinado a partir dos parâmetros Y, X e Z, que são: 

𝒚(%) =
𝟑  𝑴𝒐

𝟑 𝑴𝒐 + 𝟐𝑴𝑭𝒆
∗  %𝑯𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒕𝒂 

Onde, 

y é a massa de oxigênio antes da redução. 

𝑴𝒐 é a massa molecular do oxigênio. 

𝑴𝑭𝒆 é a massa molecular do ferro. 

Sendo que, 

x é a porcentagem em massa de ferro total presente na amostra antes da 

redução.  

z é a porcentagem em massa de ganga presente na amostra antes da redução. 
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A taxa de redução, foi determinada com a amostra RF1 que foi submetida a 

ensaios comparativos de redução, em temperaturas de 700ºC e 800°C, e 

diferentes tempos de ensaio, que variaram de 1, 2, 5, 10 e 30 minutos, com 

posterior análise química para determinação do percentual de retirada de 

oxigênio disponível para remoção, em função do tempo e da temperatura. 

9 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

9.1 Caracterização tecnológica 

A análise química da amostra permitiu determinar as concentrações dos 

componentes de ferro, como hematita (Fe2O3) e os principais contaminantes, 

como Sílica (SiO2), Alumina (Al2O3), Óxido de Cálcio (CaO), Óxido de Manganês 

(MnO), Óxido de Magnésio (MgO) e Óxido de Titânio (TiO2) e a perda por 

calcinação (PPC). As composições químicas das amostras de rejeito são 

apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 5: Caracterização química das amostras de rejeito.  

Amostra 
ID 

Fe 
total 

Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 MnO FeO PPC 

%em 

massa 
% % % % % % % % % % 

RD1 53.37 76.24 8.17 7.59 0.02 <0.1 0.37 0.19 <0.14 7.42 

RF1 24.58 35.02 62.30 0.64 0.09 0.20 0.10 0.21 1.10 0.34 

RF2 33.16 47.33 48.45 1.17 0.02 <0.1 0.06 0.05 1.91 1.01 

RB1 45.58 65.11 21.30 5.77 0.47 1.10 0.20 2.14 0.19 3.72 

 

Observa-se na Tabela 6 que as amostras de rejeito apresentam diferentes 

características em sua composição química, de modo que o rejeito da 

deslamagem possui o teor mais elevado de ferro, no valor de 53,37% em peso, 

seguido do rejeito de barragem, que possui teor de Fe de 45,58%, e dos rejeitos 

de flotação RF1 e RF2, que apresentam teores de Fe nos valores de 24,58% e 

33,16% respectivamente. Quanto ao teor de FeO, os rejeitos de flotação 

apresentam os maiores teores com 1,1% para o RF1 e 1,91 para o RF2, o rejeito 
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de barragem RB1 apresenta teor de FeO de 0,19% e o rejeito da deslamagem 

apresenta teor de FeO menor que 0,14%. 

Os teores de SiO2 compreendidos entre 8,17 e 64%, diminuem com o 

aumento do teor de Fe, estando os teores mais elevados associados às 

amostras de rejeito de flotação (60,0 e 50,1%), e o teor mais baixo associado ao 

rejeito da deslamagem (8,17%), enquanto o rejeito de barragem apresentou teor 

de sílica no valor de 21,3%. Os teores de alumina (Al2O3) nos rejeitos de flotação 

são relativamente baixos, 0,64% para o RF1 e 1,17% para o RF2, contudo, são 

elevados para o rejeito de barragem (5,77%) e para o rejeito da deslamagem 

(7,59%). 

Destacam-se ainda os altos índices de PPC (perda por calcinação), nas 

amostras do rejeito de barragem e dos rejeitos de deslamagem, que 

apresentaram PPC de 4,56% e 7,79%, respectivamente.  

A densidade estrutural dos rejeitos, medida por picnometria de hélio, é 

apresentada na Tabela 7. 

Tabela 6: Densidade real dos rejeitos  

 
RD1 

Global 
RF1 

Global 
RF2 

Global 
RB1  

Global 

Densidade Estrutural 
(g/cm3) 

4.01 3.22 3.99 4,28 

 

Destaca-se na Tabela 7 as maiores densidades do RD1(4,01 g/cm3) e RB1 

(4,28 g/cm3), relacionada a composição com maior teor de ferro (Tabela 6), 

quando comparados aos materiais RF1(3,22 g/cm3) e RF2 (3,99 g/cm3). 

As densidades dos materiais RD1, RF1, RF2 e RB1 se diferenciam, 

também, pelo teor das fases hematita, goethita e goethita terrosa presente 

naqueles materiais, conforme apresentado na Tabela 8. 
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9.2 - Análise quantitativa e de liberação mineral por Mineralogia 

Quantitativa Eletrônica Integrada (MQE) 

As análises por mineralogia quantitativa eletrônica permitem fornecer 

informações tanto da mineralogia quanto dos elementos, além de análise de 

liberação, de tamanho, forma, textura, distribuição e constituição das partículas. 

A Tabela 8 apresenta a quantificação das fases minerais presentes em 

cada material, determinada por mineralogia eletrônica integrada.  

Tabela 7: Fases minerais presentes em cada material  

 

As Figuras 14 e 15 apresentam as fotomicrografias, com coloração artificial, 

que destacam os minerais presentes no rejeito de deslamagem (RD1). 

Minerais /Massa (%) RD1 Global RF1 Global RF2 Global RB1 Global

Hematita/Magnetita 16,85 36,99 35,34 33,65

Goethita 70,97 3,82 6,62 32,35

Goethita terrosa 4,17 0,65 1,13 15,34

Quartzo 2,44 56,76 55,15 12,15

Caolinita 0,80 0,30 0,54 0,71

Quartzo FeAl 0,11 0,14 0,14 0,32

Siderita 0,18 0,10 0,13 0,37

Jacobsita(a) 0,02 0,02 0,01 1,57

Gibsita ferrosa 1,20 0,03 0,09 0,12

Restante 1,36 0,58 0,26 2,05

Não Classificado 1,90 0,61 0,6 1,37

Total 100,0 100,00 100,0 100,0
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Figura 13:  Fotomicrografia do rejeito de flotação RD1 

Observa-se na Figura 14 que o material RD1 é composto majoritariamente 

por minerais portadores de ferro, hematita, magnetita e limonita/goethita, sem 

contudo, diferenciar as fases hematita e magnetita, por limitação da técnica. No 

entanto, os baixos teores de FeO encontrados na análise química, atestam que 

as partículas identificadas como hematita/magnetita são compostas de 

hematitas e goethitas. Tal observação vale para as análises mineralógicas de 

todos os materiais deste trabalho.  A amostra RD1 contém ainda quartzo, 

agregados terrosos e o restante da ganga, finamente distribuídos no material. 

 

 

  Figura 14: Fotomicrografia do rejeito de flotação RD1  
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Na Figura 15 é possível observar que as fases portadoras de ferro e do 

quartzo encontram-se associadas em aglomerados lobulares, constituídos 

majoritariamente pelas fases portadoras de ferro. 

Nota-se que os lóbulos formado por uma matriz ferrosa aprisionam as 

partícula de quartzo e outras gangas. Esses materiais, pouco dissociados, 

fornecem uma indicação de que poderá ocorrer alguma interferência no 

desempenho durante o processamento termoquímico e na separação 

magnética. Outra informação relevante, é o tamanho das partículas de quartzo 

e das fases portadoras de ferro, onde as partículas de quartzo se apresentam 

bem maiores que as das fases portadoras de ferro, que estão finamente 

distribuídas nos aglomerados. 

As Figuras 16 e 17 apresentam as fotomicrografias, com coloração artificial, 

que destacam os minerais presentes no rejeito de flotação, RF1. 

 

Figura 15: Fotomicrografia do rejeito de flotação RF1  
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Observa-se na Figura 16 que o material RF1 é composto majoritariamente 

pelo quartzo e por minerais portadores de ferro, hematita, magnetita e 

limonita/goethita, sem contudo, diferenciar as fases hematita e magnetita, por 

limitação da técnica. No entanto, os baixos teores de FeO encontrados na 

análise química, atestam que as partículas identificadas na amostra RF1 como 

hematita/magnetita são compostas quase que unicamente de hematita. A 

amostra RF1 contém ainda agregados terrosos e o restante da ganga. 

 

 

Figura 16: Fotomicrografia do rejeito de flotação RF1 

Na Figura 17 é possível observar que as fases portadoras de ferro e do 

quartzo encontram-se com alto grau de liberação e de dissociação. Esses 

materiais, com alto grau de liberação e de dissociação, fornecem uma indicação 

de que poderá ocorrer um bom desempenho durante o processamento 

termoquímico e na separação magnética. Outra informação relevante, é o 

tamanho das partículas de quartzo e das fases portadoras de ferro, onde as 

partículas de quartzo se apresentam bem maiores que as das fases portadoras 

de ferro. 
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As Figuras 18 e 19 apresentam as fotomicrografias, com coloração artificial, 

que destacam os minerais presentes no rejeito de flotação, RF2. 

 

 

Figura 17: Fotomicrografia do rejeito de flotação RF2 

Observa-se na Figura 18 que o material RF2 é composto majoritariamente 

pelo quartzo e por minerais portadores de ferro, hematita, magnetita e 

limonita/goethita, sem contudo, diferenciar as fases hematita e magnetita, por 

limitação da técnica. No entanto, os baixos teores de FeO encontrados na 

análise química, atestam que as partículas identificadas na amostra RF2 como 

hematita/magnetita são compostas quase que unicamente de hematita. A 

amostra RF2 contém ainda agregados terrosos e o restante da ganga. 
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Figura 18: Fotomicrografia do rejeito de flotação RF2  

Na Figura 19 é possível observar que as fases portadoras de ferro e do 

quartzo encontram-se com alto grau de liberação, entretanto, existem também 

algumas partes do material com pouca dissociação. Esses materiais, com alto 

grau de liberação e com pouca dissociação, fornecem uma indicação de que 

poderá ocorrer alguma interferência no desempenho durante o processamento 

termoquímico e na separação magnética. Outra informação relevante é o 

tamanho das partículas de quartzo e das fases portadoras de ferro, onde as 

partículas de quartzo se apresentam bem maiores que as das fases portadoras 

de ferro. 

As Figuras 20 e 21 apresentam as fotomicrografias, com coloração artificial, 

que destacam os minerais presentes no rejeito de barragem (RB1). 
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Figura 19:  Fotomicrografia do rejeito de flotação RB1 

 

Observa-se na Figura 20 que o material RB1 é composto majoritariamente 

por minerais portadores de ferro, hematita, magnetita e limonita/goethita, sem 

contudo, diferenciar as fases hematita e magnetita, por limitação da técnica. No 

entanto, os baixos teores de FeO encontrados na análise química, atestam que 

as partículas identificadas como hematita/magnetita são compostas de 

hematitas e goethitas. A amostra RB1 contém ainda quartzo, agregados terrosos 

e o restante da ganga, finamente distribuídos no material. 
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Figura 20: Fotomicrografia do rejeito de flotação RB1  

Na Figura 21 é possível observar que as fases portadoras de ferro e o 

quartzo encontram-se com alto grau de liberação, entretanto, encontram-se 

associadas em aglomerados lobulares. Esses materiais associados fornecem 

uma indicação de que poderá ocorrer alguma interferência no desempenho 

durante o processamento termoquímico e principalmente durante a separação 

magnética. Outra informação relevante são os tamanhos das partículas de 

quartzo e das fases portadoras de ferro, onde as partículas de quartzo se 

apresentam bem maiores que as das fases portadoras de ferro, que estão 

finamente distribuídas no aglomerados lobulares. 
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A Tabela 9 apresenta a distribuição granulométrica do quartzo em cada material. 

Tabela 8: Distribuição granulométrica do quartzo em cada material 

Tamanho / 
Massa[%] 
Quartzo 

[%] 

Média 
[µm] 

RD1 
Global 

RF1 
Global 

RF2 
Global 

RB1 
Global 

>3.3<5.1 µm 4.1 1.94 0.27 0.62 2.61 

>5.1<7.8 µm 6.3 8.06 0.46 0.95 5.87 

>7.8<12 µm 9.6 14.69 0.92 1.55 10.30 

>12<18 µm 14.7 23.70 2.39 2.24 17.65 

>18<28 µm 22.6 24.17 7.20 4.05 22.63 

>28<43 µm 34.6 16.59 18.23 9.13 22.53 

>43<66 µm 53.1 10.43 26.74 19.34 15.91 

>66<101 µm 81.4 0.00 25.56 29.28 1.77 

>101<155 µm 124.8 0.00 14.17 21.67 0.74 

>155<237 µm 191.4 0.00 4.09 11.17 0.00 

Total  100 100 100 100 

 

Observa-se na Tabela 9 que o quartzo está presente em todas as amostras 

de rejeito, distribuído nas mais diferentes granulometrias. Nos rejeitos de 

flotação, o quartzo se apresenta, predominantemente, nas granulometrias 

superiores a 28µm, já nos rejeitos de barragem e do processo de 

deslamagem o quartzo está distribuído entre as granulometrias de 7,8 e 

66µm, sendo que as maiores concentrações estão entre 12 e 43 µm.  
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A Tabela 10 apresenta a distribuição granulométrica da fase hematita em cada 
material. 

Tabela 9: Distribuição granulométrica da fase hematita em cada material 

Tamanho / 
Massa[%] 
Hematita 

[%] 

Média 
[µm] 

RD1 
Global 

RF1 
Global 

RF2 
Global 

RB1 
Global 

>3.3<4.9 µm 4.0 8.67 1.23 1.62 8.09 

>4.9<7.1 µm 5.9 13.34 2.84 2.94 10.81 

>7.1<11 µm 8.7 22.26 7.67 7.34 18.92 

>11<15 µm 12.8 22.53 14.85 14.74 22.42 

>15<23 µm 18.8 19.52 23.30 24.42 20.56 

>23<33 µm 27.6 9.08 23.95 23.45 12.82 

>33<49 µm 40.6 2.37 16.85 15.00 3.96 

>49<73 µm 59.8 0.21 6.86 7.05 1.34 

>73<107 µm 88.0 0.00 2.45 3.05 1.08 

>107<157 µm 129.4 2.02 0.00 0.40 0.00 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Na Tabela 10 verifica-se que a hematita está presente em todas as 

amostras de rejeito, distribuída nas mais diferentes granulometrias, 

contudo nos rejeitos de flotação se apresenta predominantemente nas 

granulometrias entre 11 e 49µm. Já nos rejeitos de barragem e do processo 

de deslamagem a hematita está distribuída em granulometrias inferiores 

33µm, sendo que as maiores concentrações estão entre 7 e 23 µm.  

 

 

 

 



72 

  

A Tabela 11 apresenta a distribuição granulométrica da fase goethita em cada 

material.  

Tabela 10: Distribuição granulométrica da fase goethita em cada material 

Tamanho / 
Massa[%] 
Goethita 

[%] 

Média 
 [µm] 

RD1 
Global 

RF1 
Global 

RF2 
Global 

RB1 
Global 

>3.3<5.7 µm 4.3 1.65 14.79 9.43 12.80 

>5.7<9.7 µm 7.4 4.81 35.39 23.40 31.55 

>9.7<17 µm 12.8 4.78 30.46 27.62 28.20 

>17<29 µm 21.9 2.38 15.32 22.34 16.72 

>29<49 µm 37.7 1.81 3.35 10.64 6.69 

>49<85 µm 64.7 2.94 0.70 4.23 2.77 

>85<146 µm 111.2 6.81 0.00 1.58 1.01 

>146<250 µm 191.0 14.19 0.00 0.75 0.00 

>250<430 µm 328.2 30.28 0.00 0.00 0.00 

>430<739 µm 563.8 30,36 0.00 0.00 0.00 

Total  100 100 100 100 

 

Observa-se na Tabela 11 que a goethita está presente em todos os 

rejeitos estudados, e se apresenta predominantemente em granulometrias 

inferiores a 29µm. Contudo, deve-se destacar que para o caso da goethita, 

conforme se observa nas figuras 19 e 20, geralmente ocorre a formação de 

aglomerados de goethita com partículas com granulometria próxima ou 

menores que 1µm, apresentando granulometria aparente bem diferente da 

real. 
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8.3 - Morfologia de partículas (MEV) 

Por meio da microscopia eletrônica foi possível comparar a morfologia das 

partículas de cada rejeito estudado. A Figura 22 apresenta as imagens do rejeito 

da deslamagem (RD1) com aumento de 1000 vezes e 10000 vezes, além do 

mapa de elementos com seu respectivo espectro. 

 
Figura 21: Microscopia eletrônica do rejeito da deslamagem (RD1) 

Na Figura 22 observa-se a predominância de óxidos de ferro na forma 

granular. Em destaque na figura, com aumento de 10000 vezes, observam-se 

duas partículas, uma na forma tabular e outra na forma granular, e sobre estas, 

se observa ainda o nítido recobrimento com partículas coloidais, hiperfinos 

menores que 1,0 µm, característicos da lama. 
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A Figura 23 apresenta as imagens do rejeito da flotação (RF1) com 

aumento de 200 vezes e 1000 vezes, além do mapa de elementos com seu 

respectivo espectro. 

 

Figura 22: Microscopia eletrônica do rejeito da flotação (RF1) 

Na Figura 23 observa-se a predominância de quartzo na forma granular. 

Em destaque na figura, com aumento de 1000 vezes, observam-se partículas de 

hematita depositadas sobre uma partícula de quartzo e é notável a diferença de 

tamanho entre as partículas. Na Figura 23 com aumento de 200 vezes e no mapa 

de elementos se observam todas as partículas de hematita em uma 

granulometria muito menor que as de quartzo. 
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A Figura 24 apresenta as imagens do rejeito da flotação com aumento de 

200 vezes e 4000 vezes, além do mapa de elementos com seu respectivo 

espectro. 

 

Figura 23: Microscopia eletrônica do rejeito da flotação (RF2)  

Na Figura 24 observa-se a predominância de quartzo na forma granular. 

Em destaque na figura, com aumento de 4000 vezes, observam-se partículas 

bem menores que as de quartzo, na forma granular, onde as partículas mais 

claras são hematita e as mais escuras caulinita. Na Figura 24, com aumento de 

200 vezes e no mapa de elementos, nota-se que todas as partículas de hematita 

estão em granulometria muito menor que as de quartzo e muitas vezes aderidos 

à sua superfície. 
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A Figura 25 apresenta as imagens do rejeito da barragem (RB1) com 

aumento de 1000 vezes e 4000 vezes, além do mapa de elementos com seu 

respectivo espectro. 

 

Figura 24: Microscopia eletrônica do rejeito de barragem (RB1) 

Na Figura 25 observa-se a presença de argilomineriais e de óxidos de ferro, 

em diferentes formas e tamanhos. Em destaque na figura, com aumento de 4000 

vezes, observam-se partículas de hematita e alumina.  

 

De maneira geral, em todas as amostras analisadas, constatou-se que 

tanto o quartzo quanto as fases ferrosas consistem de partículas com 

morfologia granular, sendo as partículas de quartzo sempre 
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aproximadamente uma ordem de grandeza maiores que as partículas de 

hematita e goethita. 

 

9.4 - Caracterização termomagnética ao ar 

O estudo termomagnético dos rejeitos de minério de ferro em escala de 

bancada, utilizando o tratamento termoquímico, tem a finalidade de promover a 

redução dos minerais de hematita em magnetita, em busca de viabilidade técnica 

para a recuperação de ferro contido nesse material. 

A Figura 26 apresenta os resultados dos ensaios termomagnéticos dos 

rejeitos de minério de ferro, ao ar e sem adições de redutores.  

 

Figura 25: Magnetic susceptibility of tailings 

Os resultados do estudo termomagnético ao ar (Figura 26) demonstraram 

que os materiais RB1-00, RF1-00 e RF2-00, apresentam baixa 

susceptibilidade magnética no seu estado de entrega e após o ciclo térmico 

ao ar, partindo de valores de até -100x10-6 na curva de aquecimento e 
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chegando ao máximo 150x10-6 na curva de resfriamento, caracterizando um 

comportamento diamagnético à temperatura ambiente. Destacam-se 

nestes materiais a presença dos picos de Hopkins e as temperaturas de 

Curie da magnetita, a 580ºC, e da hematita, a 675ºC, (DUNLOP e ÖZDEMIR, 

1997).  

No entanto, o material RD1-00 demonstrou uma forte mudança da 

susceptibilidade magnética, após o tratamento térmico ao ar, passando de 

um comportamento paramagnético no estado de entrega, para um 

comportamento de características ferrimagnéticas ao final do tratamento, 

com a susceptibilidade magnética na ordem de 2500X10-6. Este 

comportamento de aumento de susceptibilidade magnética ao ar provavelmente 

se deve ao baixo teor de quartzo (8,17%), ao alto teor de ferro (53,37%), a alta 

superfície específica e à provável formação de magnetita após o tratamento. 

Destaca-se ainda a presença da goethita, evidenciada pela temperatura de Néel 

da goethita a 102ºC. 

 Observa-se que as curvas de aquecimento e resfriamento dos 

materiais RB1-00, RF1-00 e RF2-00 têm aspecto reversível, evidenciando 

que não ocorreram transformações mineralógicas permanentes durante o 

aquecimento ao ar. Já para material RD1-00 as curvas se apresentaram 

irreversíveis, sugerindo assim transformações químicas e estruturais. 

9.5 - Ensaios termomagnéticos com redutor sólido 

O estudo do tratamento termoquímico com redutor sólido em escala de 

bancada foi realizado utilizando o susceptibilímetro magnético, variando a 

temperatura desde a temperatura ambiente até 800ºC, no qual foi adiciona 

juntamente com cada umas das amostras o redutor sólido, primeiramente na 

proporção de 1,5 e em um segundo momento na proporção 3,0%, buscando 

promover a transformação da fase hematita para a magnetita. 

Figura 27 apresenta os resultados dos ensaios termomagnéticos dos 

rejeitos de minério de ferro, com a adição 1,5% de redutor sólido em cada 

amostra. 
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Figura 26: Tratamento termoquímico das amostras de rejeito de minério de ferro com adição de 1,5% de 
antracito 

Os resultados do tratamento termoquímico com a adição de 1,5% em 

massa de redutor sólido (Figura 27) demonstraram que os materiais 

apresentam uma grande elevação da susceptibilidade magnética, 

evidenciando o processo de redução de parte da hematita presente no 

material, para formação da fase magnetita.  Os materiais RB1-15 e RF1-15 

passaram de um comportamento inicial puramente diamagnético para 

parcialmente ferrimagnético, com susceptibilidades finais na ordem de 

1200x10-6 e 300x10-6. Já os materiais RF2-15 e RD1-15 passaram de um 

comportamento paramagnético para um comportamento parcialmente 

ferrimagnético, com susceptibilidades finais na ordem de 1200x10-6 e 

3500x10-6. 

Observa-se, na Figura 26, a apresentação de uma curva diferenciada do 

RB1-15 em relação aos outros materiais, com um atraso do aumento da 

susceptibilidade magnética, que ocorre durante o resfriamento da amostra. Para 

este material o aumento da susceptibilidade se dá a temperatura próxima à 

temperatura de Néel da goethita, na faixa de 100 a 200ºC. Tal comportamento 
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pode estar associado à heterogeneidade mineralógica e granulométrica do 

material, devendo ser investigado em um estudo complementar. 

 A Figura 28 apresenta os resultados dos ensaios termomagnéticos dos 

rejeitos de minério de ferro, com a adição 3,0% de redutor sólido em cada 

amostra.  

 

Figura 27: Tratamento termoquímico das amostras de rejeito de minério de ferro com adição de 3,0% de 
antracito 

Os resultados do tratamento termoquímico com a adição de 3,0% em 

massa de redutor sólido (Figura 28) demonstraram que os materiais 

apresentam uma maior susceptibilidade magnética, e curvas irreversíveis 

para todas as amostras, evidenciando o processo de redução de grande 

parte da hematita presente no material para formação da fase magnetita. 

Destacam-se as susceptibilidades magnéticas em todos os materiais com 

valores acima do 2000x10-6, demonstrando que os materiais, passaram de 

um comportamento diamagnético e paramagnético para um 

comportamento ferrimagnético apreciável. Na Figura 3, verifica-se também o 

comportamento diferenciado na curva de resfriamento do material RB1-30, 
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apresentando um aumento da susceptibilidade magnética próxima à temperatura 

de Currie da magnetita, para valores de 500x10-6 e em seguida para 2500x10-6, 

próximo à temperatura de Néel da goethita. 

9.6 - Tratamento termoquímico em atmosfera redutora 

O tratamento termoquímico em escala piloto  foi realizado utilizando um 

forno rotativo tipo Linder, no qual foi inserido um gás redutor para o 

processamento termoquímico dos finos de minério, buscando promover a 

transformação da fase hematita para a magnetita.  

As Figuras 29, 30, apresentam as fotografias do material RD1 do material 

antes e após tratamento termoquímico no forno Linder com gás redutor, e as 

curvas de ensaios termomagnéticos ao ar em susceptibilímetro após o 

tratamento termoquímico.  

 

Figura 28: Fotografia da amostra RD1 antes e após o tratamento termoquímico  
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Figura 29: Susceptibilidade magnética da amostra RD1 antes e depois do tratamento termoquímico  

O estudo termomagnético da amostra de rejeito da deslamagem, 

Figura 30, demonstrou resultado semelhante ao dos rejeitos de 

flotação, quanto susceptibilidade magnética em função do 

tratamento, apresentando comportamento paramagnético 

(Susceptibilidade: RD1 = 20x10-6) para o rejeito antes do tratamento 

termoquímico, e comportamento consideravelmente ferrimagnético 

após o tratamento termoquímico (Susceptibilidade: RD1-GAF = 

6500x10-6). No entanto, o gráfico da Figura 30 apresenta uma curva 

completamente diferente daqueles rejeitos, mostrando um aumento da 

susceptibilidade até aproximadamente 450ºC, diminuindo em seguida, e 

apresentando diminuição da susceptibilidade nas temperaturas 480ºC e na 

temperatura de Curie da magnetita 580ºC. 

 

As Figuras 31, 32, apresentam as fotografias do material RF1 do material 

antes e após tratamento termoquímico no forno Linder com gás redutor, e as 

curvas de ensaios termomagnéticos ao ar em susceptibilímetro após o 

tratamento termoquímico.  
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Figura 30: Fotografia da amostra RF1 antes e após o tratamento termoquímico 

  

Figura 31: Variação da Susceptibilidade magnética da amostra RF1, em função da temperatura. 

Na Figura 32 as curvas de susceptibilidade magnética demonstram que o 

material tratado apresentava, inicialmente, alta susceptibilidade magnética à 

temperatura ambiente, e após o reaquecimento ao ar e posterior 

resfriamento houve a oxidação das magnetitas, transformando-se 

novamente em hematitas, com susceptibilidade magnética bem menor que 

a anterior. 
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As Figuras 33, 34, apresentam as fotografias do material RF2 do material 

antes e após tratamento termoquímico no forno Linder com gás redutor, e as 

curvas de ensaios termomagnéticos ao ar em susceptibilímetro após o 

tratamento termoquímico.  

 

Figura 32: Fotografia da amostra RF2 antes e após o tratamento termoquímico 

 

 

Figura 33: Variação da Susceptibilidade magnética da amostra RF2, em função da temperatura. 
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O estudo termomagnético das duas amostras de rejeito da flotação, 

Figuras 32 e 34, demonstrou resultados semelhantes quanto à variação de 

susceptibilidade magnética em função da temperatura, apresentando 

comportamento paramagnético (Susceptibilidades: RF1 = 10x10-6, RF2 = 

5x10-6) para o rejeito antes do tratamento termoquímico, e comportamento 

parcialmente ferrimagnético após o tratamento termoquímico 

(Susceptibilidades: RF1-GAF = 6000x10-6, RF2-GAF = 6200x10-6
. 

As Figuras 35, 36, apresentam as fotografias do material RB1 do material 

antes e após tratamento termoquímico no forno Linder com gás redutor, e as 

curvas de ensaios termomagnéticos ao ar em susceptibilímetro após o 

tratamento termoquímico.  

 

Figura 34: Fotografia da amostra RB1 antes e após o tratamento termoquímico  



86 

  

 

Figura 35: Susceptibilidade magnética das amostra RB1 antes e depois do tratamento termoquímico 

O estudo termomagnético da amostra de rejeito de barragem, Figura 36, 

demonstrou uma variação da susceptibilidade muito maior que os outros 

materiais submetidos ao mesmo tratamento termoquímico 

(Susceptibilidade RB1 = 10x10-6, e RB1-GAF = 8200x10-6). O gráfico da Figura 

36 apresenta ainda a curva de análise de susceptibilidade após o tratamento, 

evidenciando a amostra apresenta patamares de diminuição da susceptibilidade 

próxima às temperaturas de 350ºC, 450ºC e na temperatura de Curie da 

magnetita 580ºC.  

O estudo termomagnético demonstrou que todas as amostras 

apresentaram alta susceptibilidade magnética logo no início do ensaio, à 

temperatura ambiente, após o tratamento termoquímico em atmosfera com 

redutor gasoso, simulando a composição do gás de alto forno.  

 

9.7 – Grau de redução de hematita à magnetita 

Para os ensaios e determinação da taxa de redução foi escolhida a amostra 

RF1, que possui a menor porcentagem em massa de oxigênio removível antes 

da redução e o menor teor de ferro, no entanto, possui uma condição mais 
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favorável de liberação e dissociação entre as partículas de quartzo e as 

partículas portadoras de ferro.   

A Tabela 12 apresenta os parâmetros primários necessários para a 

determinação do grau de redução para as amostras estudas. 

Tabela 11: Parâmetros para determinação do grau de redução da amostra 

Parâmetros  
 RD1 RF1 RF2 RB1 

Hematita (% em peso) 16,85 36,99 35,34 33,65 

Goethita  (% em peso) 75,14 4,47 7,79 47,69 

Fe Total (%) 53,37 24,58 33,16 45,58 

Y= 22,94 10,56 14,25 19,59 

X= 53,37 24,58 33,16 45,58 

Z= 23,69 64,86 52,59 34,83 

  100,00 100,00 100,00 100,00 
 

A Tabela 13 apresenta a massa percentual de oxigênio removível, para 

redução a magnetita, parâmetro mo (%O), para cada uma das amostras 

estudadas.  

Tabela 12: Massa percentual de oxigênio removível - Parâmetro mo (%O) 

Massa percentual de oxigênio removível - Parâmetro mo (%O) 

  RD1 RF1 RF2 RB1 

m1  300 296,4 300 300 

m2 59,38 24,83 33,91 50,27 

mo (O) 25,52 10,67 14,57 21,6 

mo (%O) 8,50 3,60 4,85 7,20 

 

Onde, 

𝒎𝟏 é a massa da amostra. 

𝒎𝟐 é a massa de ferro total na amostra. 

𝒎𝒐(𝐨) é a massa de oxigênio presente na amostra antes da redução. 

𝒎𝒐(%) é a massa de oxigênio removível. 
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Na Tabela 13 verifica-se a porcentagem em massa de oxigênio removível 

antes da redução, sendo, em RD1 (7,20%),  em RF1 (3,60%), em RF2 (4,25), e 

em RB1 (4,85%). 

A Tabela 14 apresenta os valores de oxigênio disponível para remoção na 

amostra RF1 durante a redução à magnetita. 

Tabela 13: Massa de Oxigênio disponível para remoção na redução à magnetita 

 

Na Tabela 14 observa-se que a amostra apresenta um percentual em 

massa de 3,6% de oxigênio disponível para a remoção durante o processo de 

redução de hematita à magnetita. A amostra foi submetida aos ensaios de 

redução nas temperaturas de 700 e 800°C. 

A Figura 33 apresenta a massa de oxigênio disponível para remoção 

durante o processo de redução da hematita a magnetita. 

 

 

Figura 36: Gráfico da massa de oxigênio disponível para a redução à magnetita 

Massa (g) de oxigênio disponível para remoção em função do tempo e da temperatura 

 Temperatura 
(%O2)  
0 min  

(%O2)  
1 min 

(%O2)  
2 min 

(%O2)  
5 min 

(%O2)  
10 min 

(%O2)  
30 min 

700°C 3,6 1,65 1,35 1,12 0,7 0,61 

 800°C 3,6 1,35 1,02 0,83 0,51 0,48 



89 

  

Na Figura 33 observa-se a diminuição da quantidade de oxigênio disponível 

à medida em que a amostra é submetida a diferentes tempos de redução.  

A partir dos resultados de remoção de oxigênio foi possível determinar o 

grau de redução de hematita à magnetita da amostra RF1, em diferentes 

condições de tempo e temperatura.   A Tabela 15 apresenta os valores do grau 

de redução de hematita à magnetita, a partir da remoção de massa de oxigênio 

em função do tempo e da temperatura. 

Tabela 14: Grau de redução de hematita a magnetita, em função do tempo e da temperatura 

 

A Figura 34 apresenta o gráfico do grau de redução de hematita à magnetita 

em função do tempo e da temperatura. 

 

Figura 37: gráfico do grau de redução de hematita à magnetita  

 

Na Figura 34 observa-se que, para as condições operacionais e 

equipamentos utilizados, o grau de redução sofre grande influência tanto da 

temperatura quanto do tempo.  

Grau de redução de hematita à magnetita em função do tempo e da temperatura 
[% de retirada de O2 disponível para remoção] 

 Temperatura 
(GR%) 
0 min  

(GR%)  
1 min 

(GR%) 
2 min 

(GR%) 
5 min 

(GR%)  
10 min 

(GR%) 
 30 min 

700°C 0,00 54 63 69 81 83 

 800°C 0,00 60 70 76 85 86 
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Com o estudo do grau de redução foi possível observar o 

comportamento de redução em função do tempo para as temperaturas de 

700°C e 800°C, o que demonstrou que quanto maior a temperatura maior o 

grau de redução, e que o grau de redução também aumenta na medida em 

que aumenta-se o tempo de redução. No entanto, observa-se que no 

primeiro minuto ocorre uma reação de grande velocidade, e essa diminui 

na medida em que o tempo avança, de modo que, entre os tempos de 10 e 

30 minutos a influência do tempo é pouco significativa, tanto para a 

temperatura de 700° quanto para 800 Cº. 

9.8 - Caracterização da transformação de fase por difratometria de raios X. 

A constatação da transformação de fase é possível ser realizada por 

análise de difratometria de raios X, que pode ser observada comparando os 

difratogramas de antes e depois do processamento termoquímico em atmosfera 

redutora composta por gás de composição similar ao GAF. 

A Figura 35 apresenta os difratogramas da amostra RD1 antes e depois do 

processamento termoquímico. 
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Figura 38: Difratogramas da amostra RD1 antes e depois do processamento termoquímico 

Observa-se na Figura 35 que, antes do processamento termoquímico, a 

amostra apresenta as fases minerais do quartzo, da hematita, da goethita e da 

caolinita. Após o processamento em atmosfera redutora ocorreu o 

desaparecimento das fases caolinita e hematita, e a formação das fases 

magnetita e wustita, denotando a ocorrência do processo de redução.  
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A Figura 36 apresenta os difratogramas da amostra RF1 antes e depois do 

processamento termoquímico. 

 

Figura 39: Difratogramas da amostra RF1 antes e depois do processamento termoquímico 

Observa-se na Figura 36 que antes do processamento termoquímico a 

amostra apresenta as fases minerais do quartzo, da hematita. Após o 

processamento em atmosfera redutora ocorreu a formação das fases magnetita 

e wustita, e o desaparecimento da fase hematita, denotando a ocorrência do 

processo de redução. 
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A Figura 37 apresenta os difratogramas da amostra RF2 antes e depois do 

processamento termoquímico. 

 

Figura 40: Difratogramas da amostra RF2 antes e depois do processamento termoquímico 

Observa-se na Figura 37 que antes do processamento termoquímico a 

amostra apresenta as fases minerais do quartzo, da hematita. Após o 

processamento em atmosfera redutora ocorreu o desaparecimento da fase 

hematita e a formação das fases magnetita e wustita, denotando a ocorrência do 

processo de redução.  
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A Figura 38 apresenta os difratogramas da amostra RB1 antes e depois do 

processamento termoquímico. 

 

Figura 41: Difratogramas da amostra RB1 antes e depois do processamento termoquímico 

Observa-se na Figura 38 que, antes do processamento termoquímico, a 

amostra apresenta as fases minerais quartzo, hematita e goethita. Após o 

processamento em atmosfera redutora, ocorreu a formação das fases magnetita 
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e wustita, com a eliminação da goethita, denotando a ocorrência do processo de 

redução. 

 

Todos os difratogramas demonstraram a ocorrência da redução com o 

aparecimento das fases magnetita e wustita, com a diminuição ou 

desaparecimento da hematita. O processo de redução até a fase wustita se 

justifica em razão da variação da granulometria do material. Nos materiais 

estudados, na fração mais grosseira, ocorre a redução das hematitas a 

magnetita, ao mesmo tempo em que nas partículas mais finas, com alta 

superfície específica, as hematitas são reduzidas a magnetita e essa a 

wustita. 

9.9 – Separação magnética em escala de bancada 

 

As Tabelas 16, 17, 18 e 19 apresentam os resultados da separação 

magnética, a seco e a úmido, com os respectivos balanços de massa para cada 

uma das amostras ensaiadas. 

Tabela 15:Resultado da separação magnética, balanço de massa e metalúrgico da amostras RD1 

RD1 

Identificação 
FeO 
% 

Fe   
% 

SiO2 
% 

LOI    % 
Massa 

(g) 
Rec. 

Mássica 
Rec. 

Metalúrgica 

Amostra Global <0,14 53,37 8,17 7,41 -   

Am. Global Tratada 41,32 59,38 8,14 -4,53 110   

Concentrado a seco 37,28 59,82 8,4 -3,98 15,03 
31,36 31,59 

Rejeito a seco 43,12 57,12 8,2 -4,68 32,9 

Concentrado a úmido 34,15 59,84 8,1 -3,35 22,05 
39,57 39,87 

Rejeito a úmido 40,45 56,09 8,4 -4,46 33,68 

 

Observa-se na Tabela 16 o desempenho da separação magnética a 

úmido e a seco para a amostra RD1 em campo de 800 Gauss, onde o 

balanço de massa e metalúrgico demostraram que ambas as técnicas de 

concentração não se mostraram eficientes, ocorrendo apenas a partição 

de massas e a não geração de concentrados. 
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Tabela 16: Resultado da separação magnética, balanço de massa e metalúrgico da amostra RF1. 

RF1 
 

Identificação 
FeO 

% 
Fe   
% 

SiO2 
% 

LOI    
% 

Massa 
(g) 

Rec. Mássica Rec. Metalúrgica 

Amostra Global <0,14 24,58 65,3 0,73 - - - 

Am. Global Tratada 13,95 24,83 66,9 -1,74 500   

Concentrado a seco 30,74 61,4 5,3 -3,45 90 
36,29 89,74 

Rejeito a seco 
2,09 3,3 95 -0,23 

158 

Concentrado a úmido 31,37 51,81 27 -3,66 77 
30,80 64,27 

Rejeito a úmido 6,42 10,51 85,4 -0,74 173 

 

Observa-se na Tabela 17 o desempenho da separação magnética a úmido 

e a seco em campo de 800 Gauss, onde a concentração a seco se mostrou mais 

eficiente para o material RF1. 

O balanço de massa e metalúrgico do processo de separação 

magnética a seco da amostra RF1 demonstrou um melhor desempenho na 

separação magnética, com uma recuperação em massa de 36,29% e 

recuperação metalúrgica de 94,42%, que produziu um concentrado com 

teor de ferro de 61,4% e teor de sílica de 5,3%. A concentração a úmido 

apresentou recuperação em massa de 30,80% e recuperação metalúrgica 

de 64,27%, que produziu um concentrado pobre com teor de ferro de 

51,81% e teor de sílica de 27,0%. 

A Tabela 17 apresenta, ainda, o aumento do teor de FeO, inicialmente 

menor que 0,14% na amostra global para 13,95% na amostra global tratada, o 

que também evidencia a transformação da fase de hematita para 

magnetita/wustita.  
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Tabela 17: Resultado da separação magnética, balanço de massa e metalúrgico da amostras RF2 

RF2 

Identificação FeO % Fe   % SiO2 % LOI    % Massa (g) 
Rec. 

Mássica 
Rec. 

Metalúrgica 

Amostra Global 0,43 33,16 48,2 0,77 - 

- - 
Am. Global Tratada 8,06 33,91 48,6 -0,94 500 

Concentrado a seco 41,5 62,1 3,6 -4,64 43,3 
27,68 85,61 

Rejeito a seco 5,92 9,15 87,7 -0,64 200 

Concentrado a úmido 38,81 63,17 10,5 -4,25 40,58 
15,93 77,93 

Rejeito a úmido 4,92 7,13 90,4 -0,54 214,2 

 

Observa-se na Tabela 17 o desempenho da separação magnética a úmido 

e a seco em campo de 800 Gauss, onde ambas as técnicas de concentração se 

mostraram eficiente para o material RF2. 

O balanço de massa e metalúrgico do processo de separação 

magnética a seco da amostra RF1 demonstrou um melhor desempenho, 

com uma recuperação em massa de 27,68% e recuperação metalúrgica de 

85,61%, que produziu um concentrado com teor de ferro de 62,1% e teor de 

sílica de 3,6%. Já o processo de separação a úmido apresentou a 

recuperação em massa de 15,93% e recuperação metalúrgica de 77,93%, 

que produziu um concentrado com teor de ferro de 63,17% e teor de sílica 

de 10,5%.  

A Tabela 18 apresenta, ainda, o aumento do teor de FeO, inicialmente 

menor de 0,43% na amostra global para 8,06% na amostra global tratada, o que 

também evidencia a transformação da fase de hematita para magnetita/wustita.  
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Tabela 18:Resultado da separação magnética, balanço de massa e metalúrgico da amostras RB1 

RB1 

Identificação 
FeO 
% 

Fe   
% 

SiO2 
% 

LOI    
% 

Massa 
(g) 

Rec. Mássica Rec. Metalúrgica 

Amostra Global <0,14 45,58 21,3 4,69 -   

Am. Global Tratada 18,5 50,27 19,3 -2,03 175   

Concentrado a seco 20,49 61,66 6,1 -2,23 85,35 
76,98 94,42 

Rejeito a seco 16,37 39,48 20,2 -1,71 25,53 

Concentrado a úmido 19,43 60,28 11,7 -2,17 35,49 
59,86 71,78 

Rejeito a úmido 15,37 28,08 21,6 -1,64 23,8 

 

Observa-se na Tabela 19 o desempenho da separação magnética a úmido 

e a seco em campo de 800 Gauss, onde a concentração a seco se mostrou mais 

eficiente para o material RB1. 

O balanço de massa e metalúrgico do processo de separação 

magnética a seco da amostra RB1 demonstrou um melhor desempenho 

para o processamento a seco, com uma recuperação em massa de 76,98% 

e recuperação metalúrgica de 94,42%, que produziu um concentrado com 

teor de ferro de 61,66% e teor de sílica de 6,1%. A concentração a úmido 

apresentou recuperação em massa de 59,86% e recuperação metalúrgica 

de 71,78%, que produziu um concentrado pobre com teor de ferro de 

60,28% e teor de sílica de 11,7%. 

A Tabela 19 apresenta, ainda, o aumento do teor de FeO, inicialmente 

menor que 0,14% na amostra global para 18,5% na amostra global tratada, o 

que demonstra a transformação da fase de hematita para magnetita. Verifica-se 

ainda que, o processamento termoquímico promoveu uma alteração química dos 

minerais portadores de ferro, pela perda de massa por calcinação e pela retirada 

do oxigênio, aumentando assim, os teores de ferro presente na amostra RB1 de 

43,8% para 50,27%.  
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9.10 – Avaliação Econômico/Financeira - Valor em Uso dos Resultados 

Obtidos do Tratamento Termoquímico do Rejeito  

Atualmente a matemática financeira está presente em todas as decisões 

que envolvam investimentos, como por exemplo na definição de análise de 

viabilidade de projetos, nas finanças bancárias, nos estudos de viabilidade 

econômico-financeira, na análise da produtividade, nos cálculos de receitas e 

etc. (PEREIRA, 2017). 

Segundo Pereira 2017, um projeto de investimento é representado pelos 

seus benefícios e custos associados. Na avaliação desses projetos são 

utilizados diversos indicadores, baseados em princípios econômicos e 

indicadores que fornecem à empresa o conhecimento de determinados aspectos 

associados aos projetos, tais como a duração do projeto, escala do investimento, 

tempo de retorno, valor relativo do retorno, valor presente dos resultados líquidos 

e Valor-em-Uso. 

O Valor-em-uso é uma ferramenta financeira que se propõe a definir o valor 

de uma operação, reconhecendo em que medida esta operação contribui para a 

rentabilidade da empresa. Incluído neste valor estão os custos de instalação, 

projeto de engenharia e economias de custos diversas resultantes (FASA, 1989). 

A avaliação econômica/financeira da aplicação do tratamento 

termoquímico de rejeito considerou que a empresa a realizar esse tratamento 

será uma empresa terceirizada especializada em somente tratar o rejeito 

comprado, ou seja, o seu faturamento depende exclusivamente da venda do 

rejeito tratado. A Tabela X mostra as premissas gerais utilizadas para o cálculo 

do ganho financeiro. 

Tabela 19:- Premissas gerais utilizadas para o cálculo do ganho financeiro. 

Premissas Gerais 

Cotação em R$ do US$ 3,27  

Taxa de atratividade (% ao ano) 12,00% 

Margem Ebitda na venda do concentrado (em %) 15% 

 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA), apresenta na Tabela 20, é uma taxa 

de juros que representa o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando 
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faz um investimento, ou o máximo que uma pessoa se propõe a pagar quando 

faz um financiamento. 

As premissas específicas para o caso de estudo do valor em uso do 

tratamento termoquímico de rejeito são mostradas na Tabela 21. Para a empresa 

realizar o processo, é necessário comprar o rejeito, cujo o custo médio estimado 

é de US$ 2,00/t. Os custos de processo incluem o custo operacional (operação, 

separação magnética, energia, BFG) e o custo de compra de matéria prima. 

Após o processo, estima-se que o preço médio de venda do produto é de US$ 

23,00/t. 

Tabela 20: Premissas específicas para o caso do tratamento termoquímico de rejeito 

Premissas Específicas 

Preço médio líquido após impostos do concentrado (em US$/t) 23,00  

Custo médio de compra de matéria prima (rejeito) (em US$/t) 2,00 

Custo de Operação (mão de obra, manutenção e etc.) (em US$/t) 2,20  

 Custo Médio do BFG (em US$/t) 0,27 

Custo da energia (movimentação do forno e retirada da matéria prima) 
(em US$/t) 

1,50  

Custo separação magnética (em US$/t) 2,00  

Preço do concentrado de Minério de Ferro no Brasil - 62% (em US$/t) 23,00  

Produção de concentrado por ano (t) 240.000  

N° de dias de trabalho no ano 345 

N° de dias de parada de produção programada para manutenção do forno 
de tratamento de resíduo 

15 

N° de dias de parada não programada 5 

 

O valor em uso é uma ferramenta para mostrar o custo/benefício de uma 

aplicação tecnológica e o seu retorno para a empresa a longo prazo, utilizando-

se uma ou mais das ferramentas. Para este caso, serão avaliados os retornos 

obtidos ao aplicar o tratamento termoquímico no rejeito juntamente com o 

processo de concentração magnética em campo de baixa intensidade. 
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A Tabela 22 apresenta o cálculo do valor em uso referente ao uso do tratamento 

termoquímico de rejeito.  

Tabela 21:- Cálculo do valor em uso referente ao uso do tratamento termoquímico de rejeito 

VALOR EM USO 
Produção anual de resíduo tratado termoquimicamente por ano (t) retirada as 
paradas 

226.000 

Custo médio da compra de rejeito anualmente (US$/226.000t) 452.000,00 

Custo anual de Operação (em US$/226.000t) 497.200,00 

Custo médio anual do Gás consumido (em US$/226.000t) 61.020,00 

Custo anual da energia elétrica (em US$/226.000t) 339.000,00 

Custo anual da separação magnética (em US$/226.000t) 452.000,00 

Soma dos custos anuais de processamento 1.801.220,00 

Preço do concentrado de Minério de Ferro no Brasil - 62% (em US$/226.000t) 5.198.000,00 

Lucro anual obtido na venda do concentrado de Minério de Ferro no Brasil 3.396.780,00 

Investimento a ser realizado na compra de um forno rotativo de tratamento de 12m 
de comprimento (US$) 

2.079.510,70 

Investimento a ser realizado na compra de um separador magnético de baixa 
intensidade (US$) 

250.000,00 

Soma dos Investimentos a serem realizados 2.329.510,70 

Margem Ebitda calculada na venda do concentrado (em %) 43,35 

 

Para a realização do cálculo do valor em uso foram considerados os custos 

anuais: de compra de resíduo, de operação, de gás consumido, de energia 

elétrica e de separação magnética. A soma dos custos anuais (OPEX) é de 

US$1.801.220,00 para a produção de 226.000 toneladas. Com o tratamento 

termoquímico, o rejeito pode ser vendido a um preço maior, gerando uma receita 

anual de US$5.198.000,00. O lucro anual obtido será de US$3.396.780,00. A 

margem EBTIDA calculada (custo total/ faturamento) é de 43,35%. O CAPEX 

para compra de um forno rotativo de tratamento de 12m de comprimento e de 

um separador magnético de baixa intensidade é de US$2.329.510,70. 

A Tabela 23 apresenta o resumo do investimento, ganho total anual e o 

payback do investimento para o processo de tratamento termoquímico de rejeito 

e separação magnética em baixo campo.  
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Tabela 22 - Resumo do Investimento, ganho total anual e payback. 

Resumo do Investimento 

Ganho total anual em US$ 3.396.780,00 

(-) Investimento em US$ (*) -2.329.510,70 

VPL (US$ em 5 anos) 10.574.798,40 

Payback (em meses) 8,23 

 

O Valor Presente Líquido – VPL é um método para análise de investimentos 

que determina o valor presente de pagamentos futuros. Este método consiste 

em um cálculo matemático-financeiro em que o valor dos investimentos e do 

fluxo de caixa atual e futuro são convertidos para um valor equivalente na data 

atual por meio de uma taxa de conversão. Esta conversão é devido ao fato do 

poder aquisitivo do dinheiro sofrer alterações com o passar do tempo e a taxa de 

conversão utilizada neste método é a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

O Valor Presente Líquido de um projeto de investimento possui as 

seguintes possibilidades de resultado:  

• Maior do que zero: significa que o investimento é economicamente 

atrativo, pois o valor presente das entradas de caixa é maior do que o valor 

presente das saídas de caixa.  

• Igual a zero: o investimento é indiferente, pois o valor presente das 

entradas de caixa é igual ao valor presente das saídas de caixa.  

• Menor do que zero: indica que o investimento não é economicamente 

atrativo porque o valor presente das entradas de caixa é menor do que o valor 

presente das saídas de caixa.  

O Payback é um indicador que mostra em qual intervalo de tempo o 

investimento realizado será recuperado. Este indicador não deve ser unicamente 

considerado, porém é utilizado para avaliar o quão atrativo pode ser um 

investimento. A análise conjunta deste com outros indicadores poderá gerar 

informações significantes, como a relação entre valor e tempo de retorno dos 

investimentos. (Marquezan,2006). 

O cálculo do valor presente líquido (VPL) foi de US$10.574.798,40, para o 

período de 5 anos. O Investimento a ser realizado na compra dos equipamentos 

é de US$2.329.510,70. Estima-se que todo o investimento poderá ser 

recuperado em 8,23 meses (payback nominal). 
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10 – CONCLUSÕES 

Os resultados experimentais e o estudo termomagnético conduziram para 

as seguintes conclusões: 

Os rejeitos de flotação são compostos, predominantemente, por 

quartzo, hematita e goethita, sendo que o quartzo se apresenta nas 

granulometrias superiores a 28µm, a hematita se apresenta 

predominantemente nas granulometrias entre 11 e 49µm, a goethita se 

apresenta predominantemente em granulometrias inferiores a 29µm. 

Contudo, deve-se destacar que para o caso da goethita, geralmente ocorre 

a formação de aglomerados de goethita junto com partículas com 

granulometria próxima ou menores que 1µm, apresentando granulometria 

aparente bem diferente da real. 

Os rejeitos de barragem e do processo de deslamagem, apresentam o 

quartzo distribuído entre as granulometrias de 7,8 e 66µm, a hematita 

distribuída em granulometrias inferiores 33µm e goethita formando 

aglomerados com partículas com granulometria próxima ou menores que 

1µm. 

Os materiais RB1-00, RF1-00 e RF2-00, apresentam baixa 

susceptibilidade magnética no seu estado de entrega e após o ciclo térmico 

ao ar, com curvas de aquecimento e resfriamento de aspecto reversível, 

evidenciando que não ocorreram transformações mineralógicas 

permanentes durante o aquecimento ao ar. O material RD1-00 apresenta 

curvas irreversíveis, sugerindo assim, a ocorrência das transformações 

químicas e estruturais.  

O tratamento termoquímico com a adição de 1,5% em massa de 

redutor sólido demonstrou que os materiais apresentam uma grande 

elevação da susceptibilidade magnética, evidenciando o processo de 

redução de parte da hematita para formação da fase magnetita. No entanto, 

o tratamento termoquímico com a adição de 3,0% em massa de redutor 

sólido demonstrou que os materiais apresentam uma susceptibilidade 

magnética ainda maior que o tratamento anterior, e curvas irreversíveis 

para todas as amostras, evidenciando o processo de redução de grande 

parte da hematita presente no material para formação da fase magnetita.  
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O estudo termomagnético demonstrou que todas as amostras 

apresentaram alta susceptibilidade magnética logo no início do ensaio, à 

temperatura ambiente, após o tratamento termoquímico em atmosfera com 

redutor gasoso, simulando a composição do gás de alto forno. Com o 

estudo do grau de redução foi possível observar o comportamento de 

redução em função do tempo para as temperaturas de 700°C e 800°C, o que 

demonstrou que quanto maior a temperatura maior o grau de redução, e 

que o grau de redução também aumenta na medida em que aumenta-se o 

tempo de redução. No entanto, observa-se que no primeiro minuto ocorre 

uma reação de grande velocidade, e essa diminui na medida em que o 

tempo avança, de modo que, entre os tempos de 10 e 30 minutos a 

influência do tempo é pouco significativa, tanto para a temperatura de 700° 

quanto para 800 Cº. 

Os difratogramas comprovam a ocorrência da redução com o 

aparecimento das fases magnetita e wustita, com a diminuição ou 

desaparecimento da hematita. O processo de redução até a fase wustita se 

justifica em razão da variação da granulometria do material. Nos materiais 

estudados, na fração mais grosseira, ocorre a redução das hematitas a 

magnetita, ao mesmo tempo em que nas partículas mais finas, com alta 

superfície específica, as hematitas são reduzidas a magnetita e essa a 

wustita. 

O desempenho da separação magnética a úmido e a seco para a 

amostra RD1 em campo de 800 Gauss, onde o balanço de massa e 

metalúrgico demostraram que ambas as técnicas de concentração não se 

mostraram eficientes, ocorrendo apenas a partição de massas e a não 

geração de concentrados.  

O balanço de massa e metalúrgico do processo de separação 

magnética a seco da amostra RF1 demonstrou um melhor desempenho na 

separação magnética, com uma recuperação em massa de 36,29% e 

recuperação metalúrgica de 94,42%, que produziu um concentrado com 

teor de ferro de 61,4% e teor de sílica de 5,3%. A concentração a úmido 

apresentou recuperação em massa de 30,80% e recuperação metalúrgica 
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de 64,27%, que produziu um concentrado pobre com teor de ferro de 

51,81% e teor de sílica de 27,0%.  

O balanço de massa e metalúrgico do processo de separação 

magnética a seco da amostra RF2 demonstrou um melhor desempenho, 

com uma recuperação em massa de 27,68% e recuperação metalúrgica de 

85,61%, que produziu um concentrado com teor de ferro de 62,1% e teor de 

sílica de 3,6%. Já o processo de separação a úmido apresentou a 

recuperação em massa de 15,93% e recuperação metalúrgica de 77,93%, 

que produziu um concentrado com teor de ferro de 63,17% e teor de sílica 

de 10,5%.  

O balanço de massa e metalúrgico do processo de separação 

magnética a seco da amostra RB1 demonstrou um melhor desempenho 

para o processamento a seco, com uma recuperação em massa de 76,98% 

e recuperação metalúrgica de 94,42%, que produziu um concentrado com 

teor de ferro de 61,66% e teor de sílica de 6,1%. A concentração a úmido 

apresentou recuperação em massa de 59,86% e recuperação metalúrgica 

de 71,78%, que produziu um concentrado pobre com teor de ferro de 

60,28% e teor de sílica de 11,7%.  

O processamento a seco desses materiais, permite a disposição dos 

rejeitos gerados pelo processo em pilhas, possibilitando assim, a 

recuperação barragens de rejeito ou mesmo o aumento da vida útil desses 

dispositivos.  

A avaliação de valor em uso e o cálculo econômico projetado para o 

processo de tratamento termoquímico seguido de separação magnética em 

baixo campo, considerando-se os custos estimados de investimentos, 

operação, matérias primas e produtos, no ano de 2018, considerando que  

através da análise econômico-financeira, apresentou um valor presente 

líquido (VPL) positivo, tendo a estimativa, para o cenário apresentado, de 

que todo o investimento poderá ser recuperado em um prazo de 8,23 meses 

(payback nominal), com isso, fica demonstrada a viabilidade do processo 

de tratamento termoquímico para recuperação de ferro em rejeitos de 

mineração. 
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