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RESUMO 

 

As barragens de rejeitos provenientes do beneficiamento de minério de ferro localizadas no 

Quadrilátero Ferrífero - MG encontram-se saturadas ou em processo de saturação. Devido a 

ineficiências dos processos de beneficiamento, os rejeitos produzidos ainda contêm teor de ferro 

que poderiam ser aproveitados aumentando assim a vida útil das barragens de rejeitos e a 

produção de minério de ferro. O presente trabalho tem como principal objetivo realizar estudos 

de concentração magnética do rejeito de minério de ferro proveniente de uma usina de 

beneficiamento, localizada no Quadrilátero Ferrífero – MG. A metodologia desse trabalho 

constituiu de duas etapas, a primeira de caracterização do rejeito, analisando suas características 

físicas, químicas e mineralógicas. A segunda etapa consistiu na realização de ensaios de 

concentração magnética fundamentais, piloto e industrial buscando recuperação metalúrgica e 

teores de ferro e sílica que atendam as especificações de mercado, podendo-se de tal forma 

estipular uma rota para concentração desse rejeito e acarretando assim, num melhor 

aproveitamento do bem mineral. Os ensaios fundamentais apontaram que é possível a 

concentração das frações granulométricas abaixo de 37µm, com gaps menores (1,1mm) sendo 

mais sensível ao campo magnético em gap maior. Os ensaios piloto resultaram na configuração 

otimizada para os ensaios industriais, com gap de 1,1mm, matriz BigFLUX e 16.000G, porém 

não foi possível obter o teor de ferro planejado, sendo necessários estágios posteriores de 

limpeza do concentrado. Nos ensaios industriais o equipamento foi configurado para três 

estágios de concentração (rougher, cleaner e recleaner) com gaps de 1,1mm e 1,5mm e campo 

magnético na ordem de 16.000G, e foi obtido um concentrado com teor de ferro médio de 63%, 

com uma recuperação em massa de cerca de 15%, o que aumentaria a produção do complexo 

em mais de 1,5 milhões de toneladas de minério de ferro ao ano, aproximadamente. 

 

Palavras-chave: minério de ferro, rejeito, rejeito de flotação, concentração magnética, 

WHIMS, BigFLUX.  
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ABSTRACT 

Tailings dams from iron ore beneficiation located in the Quadrilátero Ferrífero - MG are almost 

full or completely full. Due to inefficiencies of the beneficiation processes, the tailings 

produced still have iron content that could be concentrate thereby increasing the life of tailings 

dams and iron ore production. The present work has as main objective to carry out studies of 

the magnetic concentration of the iron ore tailings from a processing plant, located in 

Quadrilátero Ferrífero - MG. The methodology of this work consisted in two stages, the first 

one to characterize the tailings, analyzing its physical, chemical and mineralogical 

characteristics. The second stage, in the conduction of fundamental magnetic, pilot and 

industrial tests for metallurgical recovery and iron and silica contents that meet the market 

specifications, and will give a way to concentrate this taillings and, thus, better use of the 

mineral good. The fundamental tests indicated that it is possible to concentrate the particle size 

below 37µm, with smaller gaps (1.1mm), being more sensitive to the magnetic field in the 

larger gap. The pilot tests resulted in the optimized configuration for the industrial tests, with a 

1.1mm gap, BigFLUX matrix and 16.000 G, but it was not possible to obtain the planned iron 

content, and later stages of cleaning were necessary. In the industrial tests the equipment was 

configured to three stages of concentration (rougher, cleaner and recleaner) with gaps of 1.1mm 

and 1.5mm and magnetic field in the order of 16.000G, and a concentrate was obtained with 

average iron content of 63 %, with a mass recovery of around 15%, which would increase the 

production of the complex by more than 1.5 million tons of iron ore per year. 

Keywords: iron ore, tailings, flotation taillings, magnetic concentration, WHIMS, BigFLUX 
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1 INTRODUÇÃO 

O método mais comum para dispor rejeitos de minério de ferro são barragens, que são grandes 

estruturas que armazenam milhões de toneladas de material em polpa. Essa prática causa grande 

impacto ambiental na área na qual está inserida e pode causar ainda impactos maiores caso haja 

ruptura da mesma.  

No Quadrilátero Ferrífero muitas barragens estão saturadas ou se saturando à medida que os 

anos passam, e o licenciamento ambiental para novas barragens está mais restrito devido a 

acidentes que já ocorrem nessa região. Nesse contexto surge a oportunidade de realização de 

estudos de otimização das rotas de beneficiamento existentes acarretando assim uma queda na 

quantidade de material lançado nas barragens de rejeitos, o aumento da produção e 

desenvolvimento sustentável da atividade mineral. 

No caso de um dos mais importantes complexos de explotação mineral do estado de Minas 

Gerais, a barragem utilizada para dispor esse rejeito encontra-se em processo de saturação, o 

que justifica a busca de um processo para beneficiar esse material, diminuindo o lançamento de 

rejeito para a barragem e buscando um melhor aproveitamento do bem mineral. Conforme 

GUIMARÃES (2011), uma das principais usinas de beneficiamento da região dispõe em uma 

barragem do complexo cerca de 1.026t/h de rejeito da etapa de concentração por flotação, mais 

546t/h de underflow do espessador de lamas totalizando aproximadamente 2.000m3/h de polpa 

estocados.  

Métodos de concentração magnética para beneficiamento de rejeitos e minérios de baixo teor 

têm sido estudados e apresentam resultados promissores. Dentro desse contexto, o trabalho 

propõe a caracterização tecnológica de um rejeito de minério de ferro que é estocado em uma 

barragem do Quadrilátero Ferrífero, utilizando separador magnético de alta intensidade, 

buscando um produto com cerca de 63% em teor de ferro e maior recuperação metalúrgica.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a concentração de um rejeito de minério de ferro, gerado em uma usina de 

beneficiamento localizada no Quadrilátero Ferrífero, por meio de concentradores magnéticos 

de alta intensidade e propor uma rota de concentração para esse rejeito. 

2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar o rejeito gerado em uma usina de beneficiamento de minério de ferro que 

alimenta a barragem de rejeitos; 

• Realizar ensaios fundamentais, em escala piloto e industrial para avaliar a 

concentrabilidade desse material por concentração magnética de alta intensidade. 

• Propor uma rota de beneficiamento para o rejeito estudado, visando a uma menor 

disposição de rejeitos na barragem e um concentrado com teor de ferro que possa ser 

comercializado. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão abordados aspectos relevantes da usina de beneficiamento geradora do 

rejeito que será estudado, como localização, geologia e mineralogia e processos de 

beneficiamento. Ainda serão abordados aspectos da concentração magnética, como seus 

princípios e a utilização na concentração de minérios de ferro de baixo teor e de granulometria 

fina, bem como em rejeitos do beneficiamento de minérios de ferro. 

3.1 Aspectos Gerais da Localização, Geologia e Mineralogia  

A usina de beneficiamento geradora do rejeito de minério de ferro estudada é abastecida com o 

minério extraído de uma mina localizada na cidade de Itabirito/ MG, compreendido dentro da 

região do Quadrilátero Ferrífero, um dos distritos mais importantes em extração de minério de 

ferro do mundo. A mina provedora de minério encontra-se na porção oeste do Quadrilátero 

Ferrífero, no flanco leste do Sinclinal de Moeda (ROSIÈRE et al., 2005). 

Segundo FERNANDES (2008), a mina provedora possui lentes de hematitas descontínuas de 

minério hematítico compacto e macio, e itabiritos ricos subsequentes, sendo os minérios 

compactos compostos basicamente por hematita granular, e ainda pode-se encontrar veios de 

martita e especularita. 

ROSIÈRE et al. (2005) afirmam que, devido à uniformidade de itabiritos por todo flanco leste 

do Sinclinal Moeda e, portanto, na mina em questão, tem-se a hematita como óxido de ferro 

predominante, podendo ter diferentes formas e o quartzo é o mineral de ganga abundante, 

podendo ser encontrado ainda dolomitas e anfibólios em toda sua extensão. Dessa maneira tem-

se como principais minerais constitucionais do itabirito desse flanco: hematita, martita e 

quartzo, como minerais acessórios clorita, sericita, dolomita, caulinita, cianita, óxidos de 

manganês e apatita.  

O processo de beneficiamento se dá com etapas de fragmentação, classificação, concentração 

e acabamento. É produzido na usina apenas o produto tido como pellet feed.  

Segundo GUIMARÃES (2011), o minério que alimenta a usina tem teor de ferro de 

aproximadamente 44% e 35% de sílica. A alimentação da unidade passa por etapas de 

cominuição e classificação em hidrociclones para corte granulométrico em 150µm, o overflow 

alimenta a etapa de deslamagem e o underflow retorna para a moagem, em circuito fechado. 

Após a etapa de deslamagem, o overflow é encaminhado para um espessador de lamas e, 
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posteriormente, o underflow do espessador é encaminhado para barragem de rejeitos. O 

underflow da deslamagem alimenta a concentração por flotação, cujo rejeito é encaminhado 

para a barragem de rejeitos em um duto juntamente com o underflow do espessador de lamas. 

A figura 3.1 mostra o fluxograma esquemático básico das etapas do processo da usina de 

beneficiamento responsável pela geração dos rejeitos que alimentam a barragem. Com a 

deposição desses fluxos a barragem encontra-se no limite de saturação no ano de 2017. 

 
Figura 3.1 - Fluxograma esquemático das etapas do processo responsável pela geração dos 

rejeitos que alimentam a barragem de rejeitos de minério de ferro. 

 

Segundo GUIMARÃES (2011) a usina em questão produz cerca de 10 milhões de toneladas 

por ano de pellet feed, com uma recuperação em massa de 46%, gerando cerca de 1.026t/h de 

rejeito de flotação e 546t/h de lamas (overflow da deslamagem) a serem dispostos na barragem 

de rejeitos. 

 

3.2 Fundamentos de Magnetismo 

O magnetismo de qualquer material está ligado aos elétrons presentes no mesmo, que geram 

um campo magnético proveniente do seu movimento no átomo, sendo inerente à constituição 

atômica do material (SILVA, 2012). 
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O átomo pode se comportar como um dipolo magnético, sendo resultante do movimento dos 

elétrons no átomo. Considerando ainda, um movimento do elétron em seu próprio eixo (spin), 

esse movimento também poderá gerar campo magnético (FARIA E LIMA, 2005). 

Há duas formas usuais de se produzir um campo magnético, por eletroímã, ou seja, um fio que 

possui uma corrente elétrica fluindo em sua extensão e dessa maneira gera um campo magnético 

ao redor do mesmo; ou utilizar partículas elementares que possuem um campo magnético 

intrínseco. O campo magnético é uma propriedade básica de muitas partículas elementares. Em 

alguns materiais, o campo magnético dos elétrons se combinam e acarretam em um campo 

magnético externo, como é o caso dos ímãs permanentes (HALIDAY, 2009). 

 

3.2.1 Permeabilidade e Susceptibilidade Magnética 

O campo magnético é influenciado pelo meio em que se encontra. Essa propriedade é 

denominada permeabilidade magnética (µ) do material, que mensura o campo magnético no 

interior do material. Segundo WILLS e NAPIER-MUNN (2008) essa propriedade pode ser 

definida por:  

       B""⃗ = µ&H""⃗                                                          Eq. 1 

Sendo ("⃗  o campo magnético resultante, )""⃗  o campo magnético no interior do solenoide e µ& a 

permeabilidade magnética no vácuo que é uma constante universal dada por 4π × 10/0	Hm/3. 

Porém os materiais normalmente não são encontradas no vácuo e sim em outros meios, como 

o ar. Por esse motivo a fórmula acima apresentada sofre modificação, é multiplicada pela 

permeabilidade relativa do meio ( µ4).  

        B""⃗ = µ4µ&H""⃗                                                                Eq. 2 

A susceptibilidade e a permeabilidade magnética estão interligadas, pois são maneiras 

diferentes de descrever um mesmo fenômeno. Normalmente a primeira é utilizada para 

caracterizar os materiais ditos diamagnéticos e paramagnéticos, enquanto o segundo para os 

ferromagnéticos. Essa relação é dada por: 

     χ = µ4 − 1                                                                  Eq. 3 

Onde χ	é a susceptibilidade e µ4 a permeabilidade magnética relativa (FARIA E LIMA, 2005). 
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3.2.2 Magnetização e magnetismo  

Quando um material é inserido em um campo magnético, existe uma magnetização do mesmo 

que é dada pelo produto do campo magnético aplicado e a susceptibilidade magnética 

volumétrica do material. É uma consequência do alinhamento dos momentos magnéticos do 

material devido ao campo magnético externo (FARIA E LIMA, 2005). 

                M"""⃗ = χ	H""⃗                                                                     Eq. 4 

Sendo M a magnetização, χ a susceptibilidade magnética e H o campo magnético aplicado.  

Segundo FARIA E LIMA (2005), nos materiais ferromagnéticos o efeito da magnetização é 

mais intenso, tendo assim maior influência no valor total do campo magnético. Pode-se 

descrever essa relação como: 

           B""⃗ = µ&(H""⃗ + M"""⃗ )	                                                             Eq. 5 

onde B""⃗  é o campo magnético resultante, H""⃗  o campo magnético aplicado, µ& a permeabilidade 

do material no vácuo e M"""⃗  a magnetização do material.  

 

3.2.3 Propriedade magnética dos materiais  

CORNELL E SCHWERTMANN (2000 apud SUTHERS et al., 2014, p.213) classificaram em 

quatro tipos de comportamento magnético, quando levado em consideração a separação 

magnética dos óxidos de ferro, sendo eles paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo 

e antiferromagnetismo. 
“Minerais paramagnéticos são atraídos pelo campo magnético e sua 
susceptibilidade é positiva e pequena. Os minerais ferro e ferrimagnéticos são 
fortemente atraídas por um campo magnético e têm um momento magnético 
líquido. Em materiais ferromagnéticos, os spins de elétrons são alinhados em 
paralelo, proporcionando uma grande suscetibilidade magnética positiva, 
enquanto que os materiais ferrimagnéticos têm ‘subgrades interpenetrantes’ com 
alinhamento de spin antiparalelo e os diferentes spins têm momentos desiguais. 
Os minerais antiferromagnéticos possuem spins de mesmo momento magnético 
alinhados, de modo que não há momento magnético resultante e sua 
susceptibilidade é pequena e positiva. “ 

Segundo FARIA E LIMA (2005), substâncias diamagnéticas não apresentam momento 

magnético externo natural, e quando estão submetidos a um campo magnético externo há a 

criação de um campo magnético próprio de polaridade oposta e por tal característica têm 

tendência a se afastar de onde o campo é mais intenso. Um material apresenta paramagnetismo 
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quando há o alinhamento dos dipolos elementares atômicos na presença de um campo 

magnético externo. Já os ferromagnéticos possuem a orientação dos dipolos magnéticos de 

forma natural. As substâncias antiferromagnéticas apresentam trocas entre átomos vizinhos que 

fazem com que as orientações dos momentos magnéticos sejam antiparalelas, dessa forma o 

magnetismo externo é próximo ou igual a zero. E por último, as substâncias ferrimagnéticas 

apresentam dois tipos de íons magnéticos com momentos distintos e por isso a magnetização 

não é nula e é inferior quando comparada com uma substância ferromagnética. Na figura 3.2 

há a representação das orientações dos momentos de dipolo magnético na presença e na 

ausência de um campo magnético, para materiais diamagnéticos, paramagnéticos e 

ferromagnéticos. 

 
Figura 3.2 - Representação das orientações dos dipolos magnético na presença e ausência de 

um campo magnético externo (A) diamagnético; (B) paramagnético; (C) ferromagnético 
(Adaptado de CALLISTER 2006). 

 

KING (2001) classifica os materiais em diamagnéticos, com valores pequenos e negativos de 

susceptibilidade; paramagnéticos cujos valores de susceptibilidade são pequenos, porém 

positivos. Nesses dois casos a susceptibilidade não depende da intensidade de campo. Já os 

ferromagnéticos apresentam valores maiores e positivos para sua susceptibilidade magnética e 

o seu valor depende da intensidade de campo. 
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Na figura 3.3 pode-se observar a saturação magnética para materiais ferromagnéticos, 

paramagnéticos e diamagnéticos, obtidos através da curva de intensidade de magnetização (M"""⃗ ) 

e campo aplicado (H""⃗ ).  

 
Figura 3.3 - Curva de magnetização para materiais paramagnéticos e diamagnéticos (a) e 

ferromagnéticos (b) (adaptado de WILLS e NAPIER-MUNN, 2008). 

 

Segundo WILLS e NAPIER-MUNN (2008), nos materiais paramagnéticos (hematita) e 

diamagnéticos (quartzo) o gráfico mostra uma linha reta entre a relação da magnetização e 

campo aplicado, sendo tal relação a susceptibilidade magnética do material. Para materiais 

paramagnéticos e diamagnéticos, verificados na figura 3.3 (a), a inclinação da reta é muito 

pequena e positiva para a hematita que é paramagnética, e para o quartzo (diamagnético) a 

inclinação é ainda menor e negativa. Já para o material ferromagnético (magnetita), quanto 

maior o campo magnético aplicado há um aumento acentuado na intensidade de magnetização, 

porém há um limite de saturação, após esse valor de campo não há aumento de magnetização e 

sim estagnação dessa característica. Na figura 3.3 (b) pode-se ver que não há linearidade entre 

a magnetização e o campo magnético aplicado, e quando o campo externo chega a 1,5 T há a 

saturação do material. 

A histerese e a magnetização permanente são resultantes da resistência de paredes de Bloch, 

que se formam entre a transição entre os domínios cujos alinhamentos são diferentes, sendo que 

tal mudança não ocorre de maneira abrupta. Com um campo externo aplicado os domínios 
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mudam de forma e tamanho, pelo movimento dos contornos (ou paredes) dos domínios (FARIA 

E LIMA, 2005; SILVA, 2012). 

A figura 3.4 apresenta o comportamento de um material ferromagnético inicialmente 

desmagnetizado (ponto U) quando colocado dentro de um campo magnético. É possível 

verificar como os domínios magnéticos se alteram em tamanho e intensidade até que ocorre a 

saturação magnética do material (Bs ou Ms), onde há o total alinhamento dos dipolos com a 

direção do campo (ponto Z). Observa-se que são necessárias várias “fases” de mudança das 

paredes para que ocorra a saturação (pontos V, W, X e Y). 

 
Figura 3.4 - Comportamento dos domínios de um material ferromagnético com o aumento do 

campo magnético atuante (Adaptado de CALLISTER, 2006). 

 

Segundo CALLISTER (2006), a partir do ponto de saturação, a medida que o campo magnético 

é reduzido, ele não segue a mesma trajetória gráfica. Ocorre o fenômeno de histerese, que 

corresponde à incompleta desmagnetização do material, evidenciando, portanto, um campo 

magnético remanescente (Br) inerente ao material. Para que a densidade de fluxo (B) do 

material seja zero um campo externo de igual magnitude, porém de sentido contrário, deve ser 

aplicado. Tal fenômeno tem o nome de coercividade (Hc). Se a aplicação desse campo for 

continuada, haverá um outro ponto de saturação. Na figura 3.5, esse ponto está sinalizado como 
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S’ e novamente o campo magnético externo deve ser revertido em seu sentido para que a curva 

retorne ao ponto de saturação inicial (S).  

 
Figura 3.5 - Ciclo de Histerese: Densidade de fluxo magnético (B) versus campo magnético 

incidente (H) para um material ferromagnético (Adaptado de CALLISTER, 2006). 

 

3.2.4 Propriedades Magnéticas de Minerais Presentes em Minérios de Ferro 

As propriedades físicas dos minerais são reflexos macros de sua composição química e estrutura 

cristalina (KLEN e DUTROW, 2007). Se pode fazer a separação por campos magnéticos devido 

às diferentes susceptibilidades dos minerais. 

CORNELL E SCHWERTMANN (2000 apud SUTHERS et al., 2014, p.213) apresentam a 

estrutura e magnetismo dos óxidos e oxi-hidróxidos de ferro, que estão dispostos na Tabela       

3.1. 
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Tabela 3.1 - Classificação do magnetismo dos óxidos e oxi-hidróxidos de ferro por faixas de 

intensidade de campo para concentração (Adaptada de CORNELL E SCHWERTMANN 

(2000 apud SUTHERS et al., 2014)). 

Mineral Fórmula 
Química Classificação 

Faixa de Campo 
Magnético para 
Concentração 

Magnetita Fe3O4 Ferromagnético 0,05 a 0,5T 

Hematita a- Fe2O3 Paramagnético 0,9 a 1,8T 

Goethita a-FeOOH Paramagnético 1,0 a 1,8T 

Lepidocrocita g-FeOOH Paramagnético Maior que 1,8T 

Wustita FexO Ferromagnético 0,05 a 0,5T 

 

SHAO et al (1996) utilizaram diferentes minerais, duas amostras de hematitas de 

susceptibilidades magnéticas diferentes (denominadas 1 e 2), uma de goethita e uma de 

limonita, para verificar a magnetização e subsequente susceptibilidade dos diferentes minerais. 

Na figura 3.6, estão dispostos os resultados de magnetização das amostras. 

SHAO, et al. (1996) afirmaram que a relação da hematita-2, goethita e limonita com a 

magnetização e campo aplicado é quase linear. Já com a hematita-1 apresenta um 

comportamento similar ao de um material ferromagnético até 5.000G. Após esse valor o 

comportamento passa a ser como de um material paramagnético. O que pode ser confirmado 

pela curva de susceptibilidade magnética dado na figura 3.7. 

Em todo espectro estudado, na figura 3.7, a susceptibilidade da hematita-1 não é constante, 

sendo então esse mineral considerado fortemente paramagnético com comportamento de 

ferromagnético. Para os minerais limonita e goethita os valores foram pequenos, positivos e 

constantes, classificando-os como minerais fracamente paramagnéticos.  
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Figura 3.6 - Curva de magnetização das amostras de acordo com campo magnético aplicado 

para 4 amostras (Adaptado de SHAO et al., 1996). 

 

 
Figura 3.7 - Curva de susceptibilidade magnética pelo campo magnético aplicado para 4 

amostras (Adaptado de SHAO et al., 1996). 

 

SVOBODA e FUJITA (2003) apontaram que, com o desenvolvimento de matrizes magnéticas, 

que aumentam o gradiente de campo dentro dos concentradores magnéticos, possibilitou-se o 

aumento do espectro de forças magnéticas e, portanto, sua aplicabilidade para materiais 

fracamente magnéticos. Representado na figura 3.8, está a aplicabilidade de tipos diferentes de 

concentradores magnéticos para diferentes diâmetros de partículas. 
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Figura 3.8 -Força magnética gerada por diferentes tipos de separadores magnéticos para 

diferentes tamanhos de partículas (Adaptado de SVOBODA e FUJITA, 2003). 

 

Pode-se observar que nas frações cujos diâmetros são menores do que 1mm, a geração de força 

magnética é maior no equipamento que possui mais gradiente de campo entre os estudados. 

SHAO et al. (1996) estudaram o efeito da granulometria na etapa de concentração magnética e 

concluíram que ela é dependente da susceptibilidade de cada material. Eles usaram dois tipos 

de hematita com duas susceptibilidades diferentes, sendo uma com susceptibilidade maior e 

outra menor, nas faixas granulométricas de -44 +33µm/ -33 +23µm/ -23 +15µm/ -15 +11µm/ -

11µm. Conclui-se que para valores altos de susceptibilidade, a granulometria não influenciou 

nos resultados de concentração, o que é o caso dos minerais ferromagnéticos. Já para 

susceptibilidades menores, a granulometria afetou na concentração, sendo quanto menor a 

partícula, menor é a sua recuperação. A figura 3.9 traz os resultados para a hematita-1, cuja 

susceptibilidade é maior. 
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Figura 3.9 - Resultados de recuperação de cada fração variando-se o campo magnético para 

hematita-1: (a) -44 +33µm; (b) -33 +23 µm; (c) -23 +15 µm; (d) -15 +11 µm; (e) -11 µm 
(Adaptado de SHAO et al., 1996). 

 

É possível verificar uma certa uniformidade no comportamento das diferentes granulometrias 

para a hematita-1, independente do campo magnético aplicado ou da faixa granulométrica. Na 

figura 3.10 tem-se os resultados obtidos para a hematita-2 cuja susceptibilidade é menor, 

comum em materiais paramagnéticos. Nesse caso não há uniformidade no comportamento, as 

partículas menores do que 11µm possuem menor recuperação em massa em toda faixa de 

campo magnético explorado (SHAO et al., 1996) 

 
Figura 3.10 - Resultados de recuperação de cada fração variando-se o campo magnético para 

hematita-2: (a) -44 +33µm; (b) -33 +23µm; (c) -23 +15µm; (d) -15 +11µm; (e) -11µm 
(Adaptado de SHAO et al, 1996). 
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3.3 Separadores Magnéticos de Alta Intensidade  

3.3.1 Princípios da Separação Magnética 

A separação magnética está relacionada a força de interação entre o campo magnético e um 

dipolo magnético. Quando submetida a um campo magnético, uma partícula se torna 

magnetizada e essa magnetização induzirá à formação dos polos magnéticos na partícula que 

ficará orientada ao longo das linhas do campo de magnetização. Desse modo, a partícula se 

tornará um dipolo magnético e a intensidade desse dipolo dependerão das características de 

cada partícula (SILVA, 2012). 

O campo magnético é uma grandeza vetorial e é variável a cada ponto do espaço, quando uma 

partícula entra em um espaço com um campo magnético e sofre um deslocamento com uma 

velocidade, conclui-se que há uma força atuante sobre a partícula que gera esse deslocamento.  

Segundo SVOBODA e FUJITA (2003) e SHAO, et al. (1996), quando uma partícula entra em 

uma região onde há a presença de campo magnético ela sofre ação a força magnética, que pode 

ser dada por: 

           ;⃗< = =
>?
VB∇("⃗                                                                Eq. 6 

onde k é a susceptibilidade magnética da partícula; µ0 é a permeabilidade magnética no vácuo; 

V o volume da partícula; B o campo magnético aplicado; ∇("⃗ é o gradiente de campo magnético 

externo.  

O principal fator que possibilita a concentração magnética é o gradiente de campo, pois quando 

o campo é homogêneo, o gradiente de campo presente é zero (∇("⃗ = 0) e dessa forma a força 

magnética na partícula é zero (SVOBODA e FUJITA, 2003). A figura 3.11  (a) tem-se o campo 

magnético homogêneo representado pelas linhas de campo paralelas entre si e portanto não há 

variação de campo resultando em gradiente igual a zero; em (b) ilustra há a convergência de 

campo nessa situação há movimentação de partículas ferro ou paramagnéticas atraídas pelo 

campo magnético pois o gradiente de campo magnético é diferente de zero (∇("⃗ ≠ 0). 
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Figura 3.11 - Representação de campo magnético homogêneo (a) e convergente (b) 

demonstrados por suas linhas de campo magnético (Adaptado de WILLS e NAPIER-MUNN, 
2008). 

 

Segundo WILLS e NAPIER-MUNN (2008), o gradiente magnético tem grande importância na 

separação, pois influencia diretamente na força magnética que será exercida na partícula. A 

relação de proporcionalidade entre a força magnética e o campo externo é: 

          FD ∝ HFG
FH

                                                                 Eq. 7 

A performance de um separador magnético é determinada pela ação combinada de um arranjo 

de forças de diferentes magnitudes de alcances. A força externa dominante é a força magnética 

e, a separação de partículas magnetizáveis do sistema dependem da sua resposta à essa força 

magnética e das forças competidoras, sendo citadas gravitacional, hidrodinâmica, centrífuga e 

interpartículas (SVOBODA, 1993). 

Portanto para que haja uma alta recuperação das partículas magnéticas, a força magnética deve 

ser maior do que o somatório das demais forças presentes, sendo a seletividade do processo 

intimamente ligada à relação entre as forças acima descritas (SVOBODA e FUJITA, 2003). 

Na figura 3.12 tem-se um esquema de forças e os produtos gerados durante a separação 

magnética. Para que se tenha uma maior recuperação em massa é necessário que as forças 

magnéticas sejam muito maiores do que as forças competidoras. A seletividade está 

intimamente ligada à relação entre as forças magnéticas e competidoras (SVOBODA e 

FUJITA, 2003). 
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Figura 3.12 - Esquema de processo de separação magnética (Adaptado de SVOBODA e 

FUJITA, 2003). 

 

Como cada mineral possui valor de susceptibilidade magnética diferente, deve haver uma 

adequação de intensidade e gradiente de campo, para que a força magnética seja maior do que 

as forças contrárias, fazendo com que tais partículas sejam carreadas para a fração magnética. 

KING (2001) diz que para uma maior força magnética atuar em partículas fracamente 

paramagnéticas é necessário mais campo e gradiente magnético. Campo magnético é gerado 

pelas bobinas, ou imãs permanentes, então sua escolha deve ser avaliada de acordo com a 

necessidade de intensidade de campo (usualmente, imãs permanentes não alcançam campos tão 

altos quanto os eletroímãs).  

A Figura 3.13 traz uma representação de aumento de fluxo magnético quando há alteração no 

polo magnético. Em (a) é possível observar que com o estreitamento do polo S há uma maior 

concentração de linhas de campo, a variação de campo magnético no polo S não é uniforme 

como no polo N, portanto partículas que são atraídas pelo campo magnético irão se movimentar 

no sentido N®S. Em (b) tem-se uma outra configuração de polo magnético, novamente o polo 

S foi alterado, e as linhas de campo (fluxo magnético) se concentram em pontas do polo, 

criando-se assim gradiente de campo (variação de campo no espaço) e por consequência força 

magnética atuante que acarreta no movimento das partículas ferro ou paramagnéticas. 
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Figura 3.13 - Modificações de polo para aumento do gradiente de campo magnético (a) uma 

modificação única no polo S, (b) modificação no polo S criando diversos pontos com 
intensificação de campo (Adaptado de KING, 2001). 

 

Para geração de campo magnético, SVOBODA e FUJITA (2003) afirmam que existe três 

formas: por arranjo de imãs permanentes, supercondutores ou por indução de corrente em 

solenoide. 

3.3.2 Partes Constituintes e Funcionamento 

SVOBODA e FUJITA (2003) ressaltam que a aplicação de separação magnética para 

concentração mineral tornou-se viável no final do século 19.  

Segundo VIANNA JR (1980) com o advento dos separadores magnéticos de alta intensidade a 

úmido, grandes massas de minério fracamente magnético puderam ser beneficiadas. Foi 

possível se ter uma alta recuperação em massa em minérios de ferro nas frações tidas como 

ultrafinas, abaixo de 74µm. 

Os separadores magnéticos do tipo carrossel são os mais utilizados atualmente. Na figura 3.14 

tem-se o desenho esquemático com os principais componentes desse equipamento.  

Os constituintes de um equipamento tipo carrossel são, segundo SILVA (2012): 

• Fonte de magnetismo: bobina eletromagnética; 
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• Um rotor que se movimenta no plano horizontal entre os polos magnéticos. Nesse rotor 

encontram-se as matrizes ranhuradas, que evitam a dispersão do campo e criam um 

gradiente de campo em cada ranhura; 

• Pontos de alimentação de polpa e de lavagem de médio (utilizado na limpeza das 

impurezas não magnéticas, localizado dentro do polo magnético) e lavagem de 

concentrado (para descarregar o concentrado e preparar a matriz para uma nova 

alimentação).  

• Abaixo dos rotores há caixas para coleta dos produtos. 

 
Figura 3.14 - Desenho esquemático com os principais componentes de um separador de alta 
intensidade do tipo carrossel (a) corte em perfil (b) vista em planta (Adaptado de BARTNIK 

et al., 1974). 

 



 33 

O princípio de funcionamento do equipamento se dá pelo arraste das partículas magnéticas pela 

matriz ranhurada devido à magnetização da mesma, enquanto as partículas não magnéticas não 

sofrem atração e são carreadas para caixa de coleta por gravidade. Quando a matriz atinge a 

linha neutra do equipamento, onde não há mais influência do campo magnético, utiliza-se água 

para lavagem das aberturas (gaps) da matriz e, por gravidade, a parcela magnética é carreada 

para caixa de coleta (SILVA, 2012). 

Segundo SVOBODA e FUJITA (2003), introduzindo matrizes magnéticas nos separadores 

magnéticos teve-se um avanço na aplicabilidade desse tipo de equipamento para concentração 

de materiais que antes eram considerados muito finos ou até mesmo pouco magnéticos. O 

desenvolvimento foi realizado por Jones em 1960 combinando a ideia de Frantz de 

magnetização de uma matriz com altos campos magnéticos. Na figura 3.15 pode-se ver um 

corte em planta de uma matriz magnética. 

 
Figura 3.15 - Desenho esquemático de Matrizes de um separador tipo Carrossel e 

demonstração do gap em uma matriz (1GAUSTEC, 2011). 

 

Na figura 3.16 pode-se observar a placa ranhurada em sua aplicação no separador magnético. 
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Figura 3.16 - Matrizes magnéticas dentro do separador do tipo carrossel. 

 

RIBEIRO e RIBEIRO (2016), definem a composição da matriz magnética e gap: 
“Cada matriz possui diversas placas dispostas verticalmente e paralelas entre si face 

a face, formando canais entre as ranhuras de placas vizinhas, que são atravessados 

pela polpa de minério. As ranhuras têm o formato de triângulos, em cujos vértices 

externos concentram as linhas de força e geram o alto campo magnético. As placas 

ranhuradas são distanciadas umas das outras por espaçadores que mantêm os vértices 

dos triângulos das ranhuras de placas opostas a uma distância definida. Este 

espaçamento entre os vértices opostos define a abertura da matriz, em mm, por onde 

passa a polpa de minérios a ser separada e em linguagem técnica da separação 

magnética de alta intensidade é denominada “gap”.” 

As placas que constituem as matrizes magnéticas possuem configurações consagradas de 4, 8 

ou 12 ranhuras por polegada, como pode ser observado na figura 3.17. Usualmente a matriz de 
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8 ranhuras por polegada é utilizada na configuração do separador magnético de alta intensidade 

e são denominadas como convencional (“standard”). 

 
Figura 3.17 - Representação das placas ranhuradas que constituem a matriz magnética 

(Adaptado de WASMUTH e UNKELBACH, 1991). 

 

Em uma matriz convencional a distância entre as cristas, ou passo, é de 3,175 mm, e fornece 

uma área de passagem efetiva de polpa, para gap de 1,5mm, de aproximadamente 468.720 mm2. 

Segundo Ribeiro et al. (2017), há o desenvolvimento da matriz denominada BigFLUX que tem 

o passo de 4,5 mm resultando em uma área efetiva de 637.800 mm2 aproximadamente, um 

aumento de 36% da área de passagem de polpa, sendo constituída por 5,6 ranhuras por 

polegada. Na figura 3.18 pode-se observar as diferenças acima descritas entre a matriz 

convencional e a matriz BigFLUX . 

Essa matriz BigFLUX tem grande potencial para utilização em processos de separação 

magnética que necessitem de campos mais altos e como consequência gaps menores, pois com 

a área efetiva maior é possível realizar a lavagem das matrizes de maneira mais efetiva e 

diminuir assim a obstrução das mesmas, seja por magnetismo, ou por granulometria próxima 

ao tamanho do gap. A matriz BigFLUX possibilita a utilização de gap de 1,1 mm em 

equipamentos industriais, o que até o momento não havia sido realizado, sendo indicado 

principalmente para processos que beneficiam rejeitos e lamas, materiais de granulometria 

muito fina. 
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Figura 3.18 - Representação da matriz convencional (a) em comparação com a matriz BigFLUX 
(b). (Adaptado de RIBEIRO, et al., 2017). 

Os separadores magnéticos tipo carrossel mais comuns são os bipolares, como representado na 

figura 3.19. Na mesma figura é possível observar o comportamento do campo magnético (linhas 

de campo) dentro do rotor e onde estão localizados os pontos de alimentação e de descarga do 

médio e concentrado (partículas magnéticas). As partículas não magnéticas são coletadas logo 

abaixo do ponto de alimentação, enquanto as magnéticas são coletadas na linha neutra do 

equipamento, onde não há mais atuação de força magnética, onde está localizada a descarga de 

concentrado. 

 
Figura 3.19 - Vista em planta de um separador magnético tipo carrossel bipolar (Adaptado de 

RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). 
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A GAUSTEC desenvolveu uma tecnologia na qual foi possível a instalação de mais bobinas e 

polos magnéticos em um rotor. Em 2008, a empresa criou o GX 800, um equipamento 

constituído de quatro polos (tetrapolar), fazendo com que haja a convergência do campo 

magnético e possibilitando a colocação de mais pontos de alimentação no equipamento, como 

pode ser observado na figura 3.20. O GX 800 tem capacidade para 800 t/h, o que corresponde 

ao dobro da taxa de alimentação de um equipamento bipolar com o mesmo gap. 

 
Figura 3.20 - Vista em planta de um separador magnético tipo carrossel tetrapolar (Adaptado 

de RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). 

 

De acordo com RIBEIRO e RIBEIRO (2013), com o aumento da capacidade de um 

equipamento de concentração de minério, com baixo custo operacional, se tornou viável o 

beneficiamento de minérios de baixo teor bem como minério contido em barragens de rejeito.  

Ainda com a tecnologia desenvolvida, foi possível que o equipamento se tornasse hexapolar, 

seis polos nos rotores superior e inferior, tornando assim o maior separador magnético do 

mundo, com uma capacidade total de 1.400t/h de alimentação. Na figura 3.21 tem-se o desenho 

esquemático do GX 1400, e na figura 3.22 a foto do o equipamento hexapolar instalado na 

Itaminas Comércio de Minérios S/A, em Sarzedo/MG.  
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Figura 3.21 - Vista em plana de um separador magnético tipo carrossel hexapolar (Adaptado 

de RIBEIRO e RIBEIRO, 2013). 

 

 
Figura 3.22 – Concentrador magnético hexapolar da GAUSTEC, GHX 1400. 
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3.4 Aplicação da Separação Magnética de Alta Intensidade na Concentração de 

Minérios e Rejeitos 

As empresas mineradoras necessitam de um aperfeiçoamento constante dos processos de 

concentração e o desenvolvimento de pesquisas destinadas ao melhor aproveitamento das 

reservas, bem como o reaproveitamento de recursos que antes eram descartados, alcançando 

maiores níveis de recuperação do elemento de interesse em seus produtos comercializáveis. 

Dessa forma, além de aumentar a produção desse bem mineral, essa prática também 

minimizaria os impactos causados ao meio ambiente, gerando menor quantidade de resíduos 

provenientes da mineração e prolongando a vida útil das jazidas minerais, que são recursos não 

renováveis. 

Segundo SEIFELNASSR et al. (2013), com a maior demanda por minério de ferro, os países 

têm aumentado sua produção utilizando métodos que aproveitam minérios de ferro de menor 

teor, minérios mais finos e lamas, e que para tal aproveitamento é mais comum a utilização de 

métodos gravíticos e magnéticos. 

OBERTEUFFER e WECHSLER (1980 apud Silva, 2014) afirmam que é possível realizar a 

concentração de minério de ferro ultrafinos (menores do que 30µm) ou rejeitos de flotação por 

meio de concentração magnética. 

OLIVEIRA (2006) para concentrar o underflow do espessador de rejeitos utilizou as técnicas 

de concentração magnética, em duas etapas, e ensaios de flotação. A alimentação dos ensaios 

tinha 50% da massa passante em 16µm e um teor de ferro de 43% de ferro com 25% de sílica. 

Após a concentração magnética, com 15% de recuperação global, obteve-se um concentrado 

final com cerca de 66% de ferro e teor de SiO2 de 1,75%. O concentrado obtido ainda teve 

redução grande nos teores de Al2O3 e P. 

CHAVES e CHAVES FILHO (2013) apresentam um fluxograma de uma modificação do 

processo de uma usina de beneficiamento de Cauê em Itabira, no Quadrilátero Ferrífero – MG. 

Ele afirma que inicialmente o separador magnético era utilizado para todo material da mina, 

sinter feed e pellet feed. Com as matrizes de gap maior para concentração do sinter feed as 

partículas finas tinham mais força de arraste hidrodinâmico do que força magnética e dessa 

maneira eram carreadas para o rejeito. Se os gaps fossem menores, haveria obstrução dos 

mesmos pela granulometria do sinter feed. A modificação consistiu em especializar os 
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separadores, um teria abertura maior para tratar o sinter feed e outro teria abertura menor para 

tratar o pellet feed, como pode ser observado na figura 3.23. 

 Na figura 3.23 é possível observar que o separador magnético de finos trabalha com material 

com granulometria entre 180 e 30µm e com um teor de ferro de 47% e obtém-se um produto 

com 67,6% de ferro e menos de 2,8% de sílica. Enquanto o circuito de grossos trabalha com 

material entre 1.000 e 180µm e obtém um produto com 67% de ferro e menos de 3,5% de sílica. 

A recuperação em massa par tal configuração é de 67% e a recuperação metalúrgica é de 92%. 

 
Figura 3.23 - Fluxograma básico da concentração magnética na Usina de Cauê (CHAVES e 

CHAVES FILHO, 2013). 

 

SILVA e LUZ (2013) realizaram estudos utilizando separadores magnéticos do tipo carrossel 

para recuperar de ferro do underflow de um espessador de rejeito de minério de ferro de uma 

mineração da região do Quadrilátero Ferrífero. A amostra inicial, com 80% da massa menor do 

que 105 µm, tinha um teor de ferro de 32,89% e 37,66% de sílica e quando utilizada duas etapas 

de concentração (rougher e cleaner) foi possível obter um concentrado de até 62% de ferro com 

um teor de sílica de 5,48% e recuperação em massa global de 31,48%. Os autores concluíram 
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que se tal processo for empregado, utilizando um campo de 1,2 T, percentual de sólidos de 35% 

e pressão da água de médio em 300 kPa, pode-se aumentar a recuperação em 6,29 t/h de 

concentrado, considerando uma alimentação de 20 t/h. 

VIEIRA (2008) utilizou a separação magnética para gerar um pré-concentrado de minério de 

ferro para uma etapa cleaner com flotação em coluna. O material que alimentou o separador 

magnético foi o rejeito da flotação mecânica da Samarco S/A com um teor de ferro próximo de 

10,5%, sendo que 80% da amostra encontrava-se abaixo de 116 µm. Na etapa rougher com o 

separador magnético foi possível obter um concentrado com cerca de 38% de ferro e um rejeito 

com cerca de 2% do mesmo elemento, utilizando gap de 1,5 mm, uma rotação de 2,5 rpm, 

pressão de água de médio de 1,5 kgf/cm2, e o  circuito estudado levaria a um aumento de 

recuperação de ferro na usina de cerca de 5%. 

 
Figura 3.24 - Fluxograma dos ensaios de concentração gravítica e concentração magnética de 

um minério de ferro de baixo teor do Sudão. (Adaptado de SEIFELNASSR et al., 2013). 

 

SEIFELNASSR et al. (2013) estudaram rotas de beneficiamento de um minério de ferro de 

baixo teor, cerca de 36% de ferro, envolvendo equipamento de separação gravítica e separação 

magnética. O fluxograma da figura 3.24 apresenta os resultados obtidos utilizando na etapa 

rougher dois métodos distintos (mesa oscilatória e separação magnética) e uma etapa cleaner 

por separação magnética. O melhor resultado obtido foi com a etapa rougher com separação 
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gravítica e a etapa cleaner com separação magnética, alcançando um teor de ferro do 

concentrado de 64,5% com uma recuperação global de 55%. 

SILVA (2014) realizou estudos de concentração para uma amostra de itabirito com um teor de 

44,72% de ferro e 32,56% de sílica, com apenas 10% da massa maior do que 150µm.  A amostra 

foi submetida a duas rotas, uma de referência, existente na usina e uma alternativa. A primeira 

rota possui apenas com concentração por flotação, já a alternativa possui uma etapa de 

concentração magnética previamente à concentração por flotação. O autor observou que as 

recuperações mássica e metálica obtidas com a rota alternativa (53,6% e 75,7%, 

respectivamente) foram maiores do que com a rota convencional (50,3% e 71,2%). Ainda 

observou-se que a fração menor que 37µm possui maior susceptibilidade, que está associada ao 

teor de ferro nas frações granulométricas adotadas.  

LI et al. (2010) realizaram a ustulação redutora de um rejeito de uma mineração na China, com 

24,82% de ferro e 47,39% de SiO2, para transformar os minerais de hematita em “magnetita” 

com propriedades magnéticas para posterior concentração. Os autores investigaram a melhor 

temperatura para tal transformação e chegaram a conclusão de 800°C. Após a calcinação o 

material foi moído para posterior concentração magnética, e obteve-se 50% da massa passante 

em 10µm. Após a concentração magnética com um campo de 0,08T obtiveram um concentrado 

de 61,3% de ferro e uma recuperação em massa de 88,2%. 

JOSÉ et al. (2016) fizeram a concentração do rejeito de espirais de Humphreys de uma usina 

do Quadrilátero Ferrífero/MG por meio da separação magnética de alta intensidade. Esse rejeito 

tinha um teor de 20,54% de ferro com 69,48% de SiO2, com 84,5% da massa entre 0,15 e 

0,075mm, e após uma etapa de concentração obtiveram concentrado com teor de ferro entre 60 

e 63%. Os autores consideraram o melhor resultado o concentrado com 60% de ferro e uma 

recuperação metálica de 93%. Ainda concluíram que a redução do teor de ferro do rejeito de 20 

para 3% permitiu a manutenção das reservas e aumento da vida útil das pilhas e barragem. 

MARTINEZ et al. (2011) estudaram a influência do enclausuramento de partículas não 

magnéticas por partículas magnéticas com diferentes campos magnéticos. Eles afirmaram que 

os altos teores de sílica nos concentrados de ferro podem ser consequência desse fenômeno. As 

partículas paramagnéticas ou ferromagnéticas formam cadeias que aprisionam partículas livres 

de quartzo ou partículas mistas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada nesse estudo consiste em quatro etapas. A primeira corresponde à 

coleta e preparação da amostra, a segunda à caracterização da mesma e a terceira à execução 

de ensaios de concentração magnética em escala de bancada e piloto. A quarta etapa consiste 

na análise dos ensaios de concentração magnética realizados na terceira etapa e na realização 

de testes em escala industrial realizados na margem da barragem de rejeitos utilizando uma 

Planta Móvel de Concentração Magnética construída pela GAUSTEC. 

4.1 Amostragem e Preparação das Amostras de Rejeito de Minério de Ferro 

O rejeito estudado, é proveniente de uma usina de beneficiamento de minério de ferro composto 

pelo rejeito da etapa de concentração por flotação e o underflow do espessador de lamas. Foram 

coletados tambores de 200 litros de polpa no duto de rejeito que alimenta a barragem. O material 

foi homogeneizado em um tanque no laboratório da GAUSTEC e as amostras foram retiradas 

para caracterização e para os ensaios de bancada. O restante da amostra foi reservado para 

ensaios em escala piloto. 

A amostra para realizar a caracterização foi secada em estufa a 100°C, o restante das amostras 

permaneceu na forma de polpa. Na figura 4.1 está apresentado o fluxograma das etapas e 

análises realizadas. 

4.2 Análise Granulométrica 

A distribuição granulométrica da amostra foi determinada por meio de peneiramento a úmido 

com peneiras de tela e caixilho de inox fabricadas pela Bertel e realizado no  laboratório da 

GAUSTEC, seguindo a série Richards com as seguintes aberturas 1.000; 590; 425; 297; 150; 

106; 75; 45 e 37 µm. A fração passante em 37µm foi analisada via granulômetro a laser Cilas 

1064, no laboratório de Fenômenos Interfaciais (DEMIN/UFOP), e os dados obtidos foram 

ajustados para configuração de uma curva granulométrica única. 

4.3 Análise Química 

A análise química da amostra global, das faixas granulométricas e de todos os produtos gerados 

nos ensaios de separação magnética foram realizadas no laboratório da Itaminas Comércio de 

Minério S/A, localizada em Sarzedo/MG. O equipamento utilizado foi um espectrômetro Axios 
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FAST Espectometer, fabricado pela PANanalytical. Os valores obtidos de perda por calcinação 

foram obtidos por gravimetria, colocando-se a amostra em uma mufla a 1000°C, por 1 hora. 

 

Figura 4.1 - Fluxograma esquemático da preparação e de caracterização do rejeito de minério 
de ferro 

 

4.4 Análise Mineralógica 

Foi utilizada a difração de raios X para determinação dos constituintes minerais da amostra 

global de rejeito de minério de ferro, pelo método do pó total com identificação dos minerais 

abundantes, qualitativamente, utilizando o difratômetro com tubo de cobre da marca 

PanAnalytical, modelo X’Pert3 Powder do laboratório de Difratometria de Raios X e 

Microscopia Óptica (DEMIN/UFOP). A amostra também foi encaminhada para um laboratório 

parceiro da GAUSTEC para análise mineralógica por meio de Microscopia Óptica Eletrônica 

de Varredura (MEV/EDS) com análise pelo programa QESCAM.  
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4.5 Ensaios Tecnológicos 

4.5.1 Ensaios Fundamentais 

Os ensaios fundamentais foram realizados com o separador magnético de bancada da 

GAUSTEC, GS-50 no laboratório da empresa. O ensaio fundamental tem como objetivo 

investigar a concentrabilidade do material em diferentes matrizes magnéticas. O equipamento 

é composto por um funil magnético que possui placas ranhuradas com aberturas (gap) que 

podem variar de 1,1 a 10mm. O funil é inserido entre duas bobinas que geram campo magnético 

que pode ser alterado de acordo com a corrente aplicada. A figura 4.2 mostra o equipamento 

GS-50, com o funil magnético entre dois polos (em amarelo). 

 
Figura 4.2 -Foto do equipamento GS-50 (2GAUSTEC, 2011) 

 

Foram realizados ensaios com a amostra global do rejeito de minério de ferro em estudo e com 

cortes em 75 e 37µm, realizando a concentração com a fração retida e passante nessas aberturas. 

Os ensaios em bancada foram realizados com os gaps de 1,5 e 1,1mm com campo magnético 

de 1,5 e 1,8T afim de se verificar a recuperação e teor de ferro no concentrado magnético e no 

rejeito não magnético. O percentual de sólidos da alimentação foi mantido constante em 30% 

(p/p) e para cada ensaio foi utilizada uma massa de 200g. 
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4.5.2 Ensaios Piloto 

Os ensaios em escala piloto foram realizados em um equipamento Minimag Dual, modelo G340 

da marca GAUSTEC. O equipamento é uma unidade piloto com capacidade de 0,270 a 0,560 

toneladas por hora de alimentação, dependendo do gap a ser utilizado, e chega a intensidades 

de campo de até 2,1 T. Para regulagem de percentuais de sólidos é utilizada uma balança de 

Marcy, e para controle de alimentação é utilizada uma bomba com interface ao qual pode-se 

determinar a vazão da mesma. Na figura 4.3 está apresentado o modelo que foi utilizado. 

 
Figura 4.3 - Foto do equipamento Minimag Dual modelo G340 (1GAUSTEC, 2011). 

Foi construído um planejamento experimental fatorial (Tabela 4.1) com intuito de investigar se 

as variáveis: gap, tipo de matriz, intensidade do campo, porcentagem de sólidos na alimentação 

e pressão da água de lavagem de médios, tem influência nas respostas. Esses níveis do 

experimento fatorial estão dispostos na Tabela 4.1 As respostas analisadas foram recuperação 

metalúrgica e teor de ferro no rejeito.  
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Tabela 4.1 - Planejamento fatorial completo 25 

Ensaio Gap (mm) Tipo de 
Matriz Campo (T) % sólidos Pressão de 

Médio (kgf/cm2) 

1 1,1 Convencional 1,8 40 0 
2 1,1 Convencional 1,8 40 2 
3 1,1 Convencional 1,8 30 0 
4 1,1 Convencional 1,8 30 2 
5 1,1 Convencional 1,5 40 0 
6 1,1 Convencional 1,5 40 2 
7 1,1 Convencional 1,5 30 0 
8 1,1 Convencional 1,5 30 2 
9 1,1 BigFLUX 1,8 40 0 
10 1,1 BigFLUX 1,8 40 2 
11 1,1 BigFLUX 1,8 30 0 
12 1,1 BigFLUX 1,8 30 2 
13 1,1 BigFLUX 1,5 40 0 
14 1,1 BigFLUX 1,5 40 2 
15 1,1 BigFLUX 1,5 30 0 
16 1,1 BigFLUX 1,5 30 2 
17 1,5 Convencional 1,8 40 0 
18 1,5 Convencional 1,8 40 2 
19 1,5 Convencional 1,8 30 0 
20 1,5 Convencional 1,8 30 2 
21 1,5 Convencional 1,5 40 0 
22 1,5 Convencional 1,5 40 2 
23 1,5 Convencional 1,5 30 0 
24 1,5 Convencional 1,5 30 2 
25 1,5 BigFLUX 1,8 40 0 
26 1,5 BigFLUX 1,8 40 2 
27 1,5 BigFLUX 1,8 30 0 
28 1,5 BigFLUX 1,8 30 2 
29 1,5 BigFLUX 1,5 40 0 
30 1,5 BigFLUX 1,5 40 2 
31 1,5 BigFLUX 1,5 30 0 
32 1,5 BigFLUX 1,5 30 2 

  

Os parâmetros fixos dos ensaios foram: rotação (4 rpm); pressão de água de concentrado                       

(4 kgf/cm2); taxa de alimentação volumétrica nominal para gap de 1,5mm de 0,338m3/h de 

polpa.  
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4.5.3 Ensaio Industrial 

Os ensaios industriais foram realizados com a Planta Móvel de Concentração da GAUSTEC 

que foi instalada as margens de uma barragem de rejeitos, localizada em Itabirito/MG. A planta 

móvel possui um NoBLOCK, um equipamento desenvolvido pela GAUSTEC que evita a 

obstrução das matrizes magnéticas, com tela de poliuretano de 0,6mm, sendo o undersize do 

equipamento a alimentação do separador magnético. Na figura 4.4 é possível observar a 

configuração da Planta Móvel de Concentração, composto pela NoBLOCK, o separador 

magnético GX 300 e um painel elétrico. Como suporte periférico tem-se o gerador de energia 

e o tanque de concentrado, o rejeito gerado nos ensaios foi direcionado para barragem de 

rejeitos. 

 
Figura 4.4 Montagem da Planta Móvel de Concentração GAUSTEC 

O separador magnético que foi usado é o modelo GX300 (que tem capacidade de alimentação 

de até 300t/h em gap de 5,0mm), do tipo carrossel com capacidade de até 160 m3 por hora, 

correspondendo às variáveis gap regulados conforme ensaios piloto. A alimentação foi 

direcionada para os quatro pontos de alimentação do rotor inferior, com o percentual de sólidos 

que é descartado da usina de beneficiamento provedora do rejeito em estudo. 

4.5.4 Caracterização Composicional de Concentrados Obtidos no Separador Magnético 

Industrial 

A caracterização composicional e micro estrutural do melhor concentrado obtido nos testes de 

concentração magnética na plana móvel industrial para o rejeito de minério de ferro em estudo 

foram realizados utilizando as técnicas a microscopia óptica e o MEV/EDS, auxiliado pelo 

programa QEMSCAN, no laboratório parceiro GAUSTEC. 

NoBLOCK

Gerador 

GX 300
(Separador Magnético)

Tanque de 
Concentrado

Painel Elétrico
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Análise Granulométrica 

A distribuição granulométrica da amostra de rejeito de minério de ferro, realizada por 

peneiramento a úmido, está representada na Figura 5.1. Pode-se observar que 99% do material 

encontra-se abaixo de 150µm e cerca de 50% está abaixo de 37µm. Ainda com os dados 

apresentados, pode-se afirmar que o d80 da amostra é de 75 µm. Com a fração abaixo de 37µm 

(400#) foi realizada análise no granulômetro a laser Cilas 1064 para determinação da curva 

completa da granulometria do rejeito, nessa curva pode-se observar que 10% do material 

encontra-se abaixo de 5µm, classificado como lamas. Os resultados podem ser observados na 

curva da figura 5.1.  

 

 
Figura 5.1 -Distribuição granulométrica do rejeito de minério de ferro. 

 

5.2 Análise Química 

Os resultados das análises químicas para os teores de Fe, SiO2, Al2O3, P, Mn e PPC (perda por 

calcinação) para a amostra global e por faixas granulométricas estão apresentados na tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Resultado das análises química por faixa granulométrica e da amostra global do 
rejeito de minério de ferro. 

Faixas 
Granulométricas 

Distribuição 
Granulométrica Elementos ou Compostos Analisados 

Abertura 
mesh 

Abertura 
µm 

% Retido 
Simples 

%Retido 
Acumulado 

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

100 150 0,92% 0,92% 6,05 90,41 0,23 0,01 0,016 0,45 

140 106 4,93% 5,85% 6,6 89,99 0,09 0,006 0,01 0,29 

200 75 14,21% 20,06% 4,94 91,99 0,07 0,005 0,023 0,58 

325 44 19,83% 39,89% 8,72 86,91 0,09 0,004 0,02 0,2 

400 37 8,79% 48,68% 12,84 80,66 0,16 0,006 0,01 0,41 

 
fundo 51,32% 100,00% 39,1 40,28 1,34 0,037 0,03 1,77 

Global (analisada): 23,42 64,25 0,73 0,022 0,014 0,99 

  
Global (calculada): 24,01 63,34 0,74 0,021 0,024 1,08 

 

Na tabela 5.1 pode-se observar que há um aumento do elemento ferro na fração abaixo de 37µm, 

cujo teor de ferro é de 39,10%, enquanto nas frações superiores o teor máximo de ferro 

encontrado foi de 12,84%. Em contrapartida, o teor de sílica é menor na fração abaixo de 37µm 

é 40,28% quando comparado as frações superiores, onde o teor de sílica varia entre 80,66% 

(entre 37 e 45µm) a 91,99% (entre 75 e 106µm). 

Os outros elementos encontrados foram Al2O3, Mn, P. O teor destas não sofreu grandes 

variações nas faixas superiores a 37µm, mas quando comparado com a fração abaixo, os teores 

de Al2O3, Mn, P aumentam. Como poderá ser observado na análise mineralógica, na fração 

abaixo de 45µm há um aumento da goethita terrosa que é portadora principal de Al2O3, que está 

adsorvida na superfície do mineral. O maior valor de PPC nessa fração pode estar 

correlacionado também com a maior presença de goethita. 

Na tabela 5.1 tem-se o teor dos elementos presentes na amostra global calculado a partir dos 

dados granulométricos e químicos de cada faixa e o teor global analisado. Pode-se afirmar que 

há conformidade nos dados apresentados, uma vez que não há grandes desvios entre os dois 

valores. 

As distribuições dos elementos e compostos químicos por faixa granulométrica estão 

apresentadas na tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Distribuição dos principais elementos e compostos químicos do rejeito de 
minério de ferro. 

Faixas 
Granulométricas 

Distribuição 
Granulométrica Distribuição dos Elementos 

Abertura 
mesh 

Abertura 
µm 

% Retido 
Simples % Passante %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %PPC 

100# 150 0,92% 99,08% 0,23% 1,31% 0,29% 0,43% 0,61% 0,38% 

140# 106 4,93% 94,15% 1,36% 7,01% 0,60% 1,38% 2,04% 1,32% 

200# 75 14,21% 79,94% 2,92% 20,64% 1,35% 3,32% 13,53% 7,60% 

325# 44 19,83% 60,11% 7,20% 27,21% 2,42% 3,71% 16,42% 3,66% 

400# 37 8,79% 51,32% 4,70% 11,20% 1,91% 2,46% 3,64% 3,32% 

  fundo 51,32% 0,00% 83,58% 32,64% 93,42% 88,70% 63,75% 83,73% 

      Fechamento:  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Na tabela 5.2 é possível observar que 51,32% da massa é passante em 37µm e nessa fração 

encontra-se 83,58% de todo ferro contido na amostra. É nessa faixa granulométrica que todos 

os elementos e compostos estão mais presentes, exceto SiO2 que possui 67,36% de sua massa 

nas frações acima de 37µm. Para Al2O3, Mn, P e PPC a distribuição na faixa menor que 37µm 

é de 93,42%, 88,70, 63,75% e 83,73% respectivamente. Na figura 5.2 estão apresentadas 

alíquotas da amostra global, material retido e passante em 37µm após o peneiramento a úmido. 

 
Figura 5.2 - Amostra global e alíquotas após o peneiramento a úmido em 37µm. 

 

É notória a diferença de coloração das alíquotas passante e retido em 37µm e pode ser 

correlacionado aos teores de ferro e sílica nessas frações. Na fração abaixo de 37µm está a 
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maior concentração de ferro e alumina da amostra, enquanto nas frações acima, tem-se a maior 

concentração de sílica.  

Com os dados de distribuição dos elementos e compostos químicos e teores por faixa, não há 

um corte granulométrico a ser feito afim de se trazer melhores resultados para a concentração, 

uma vez que abaixo de 75µm tem-se 95,49% de todo ferro e 80% da massa, sendo essa faixa 

considerada ideal por alguns autores para o corte.  

Outros autores consideram um corte em 37µm ideal para concentração, o que nesse caso 

acarretaria em um descarte de 51,32% da massa e 83,58% do ferro contido na amostra. 

5.3 Análise Mineralógica 

A composição mineralógica do rejeito de minério de ferro em estudo realizado pela técnica de 

difração de raios-x está apresentado na figura 5.3. 

 
Figura 5.3 - Difratograma da amostra de rejeito de minério de ferro. 

 

Os únicos minerais detectados pelo difratômetro na amostra global de rejeito de minério de 

ferro foram quartzo (SiO2) e hematita (Fe2O3).  O quartzo possui densidade de 2,65, a hematita 

(mineral-minério) densidade de 5,25. Comparando-se a densidade relativa obtida por meio de 

picnometria (que encontra-se no APÊNDICE I ) 2,869, análise química e mineralogia, pode-se 

concluir que os dados convergem para maior presença de quartzo do que de hematita.  
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Tabela 5.3 - Análise quantitativa dos minerais presentes nas frações granulométricas por meio de microscopia óptica e microscopia eletrônica de 
varredura automatizada QEMSCAN. 

Quantificação Mineralógica (%) 

  Quartzo Óxidos  
de Fe Clorita Biotita Grunerita Actinolita Gibbsita Caulinita Feldspatos 

Fórmulas 
Químicas SiO2 Fe2O3   Fe3O4 

FeO(OH)nH2O 

(Mg,Fe)3 
(Si,Al)4O10 

(OH)2x 
(Mg,Fe)3(OH)6 

K(Mg,Fe)3 
[Si3AlO10] 
(OH,F)2 

Fe7[Si8O22] 
(OH)2  

Ca2(Mg,Fe)5 
[Si4O11]2(OH)2 Al(OH)3 Al2Si2O5 

(OH)4 Vários 

 106 µm 90,830 8,725 0,001 0,040 0,003 0,012 0,006 0,048 0,148 

 -106 +75 µm 91,250 8,268 0,000 0,007 0,002 0,004 0,014 0,046 0,252 

 -75 +45 µm 90,377 9,274 0,001 0,005 0,003 0,007 0,008 0,031 0,158 

 -45 µm 48,608 50,227 0,001 0,146 0,007 0,005 0,027 0,388 0,230 

Global Calculada 62,850 36,244 0,001 0,101 0,006 0,006 0,021 0,270 0,214 

  Muscovita Talco Outros  
Silicatos 

Ilmenita Rutilo Dolomita Apatita Zircão Outras  
Fases 

Fórmulas 
Químicas 

KAl2Si3 
AlO10 

(OH,F)2 

Mg3Si4 
O10(OH)2 Vários FeTiO2 TiO2 CaMg (CO3)2 Ca5(PO4)3 

(F,OH,Cl) ZrSiO4 Vários 

 +106 µm 0,015 0,006 0,020 0,001 0,001 0,019 0,000 0,001 0,120 

 -106 +75 µm 0,010 0,004 0,015 0,001 0,000 0,002 0,003 0,002 0,120 

 -75 +45 µm 0,011 0,007 0,019 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,095 

 -45 µm 0,209 0,001 0,018 0,011 0,005 0,006 0,000 0,006 0,101 

Global Calculada 0,142 0,003 0,018 0,007 0,004 0,005 0,000 0,004 0,103 
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Para confirmação dos minerais presentes na amostra global e por faixas granulométricas 

foi realizada análise por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura com 

auxílio do programa QEMSCAN, que quantifica os minerais presentes mesmo com 

percentuais abaixo de 5%. Essa análise encontra-se na tabela 5.3. 

O programa QEMSCAN fornece, de uma maneira mais genérica, os minerais portadores 

de ferro, minerais ganga e ainda minerais traços. Na tabela 5.3 tem-se que os principais 

minerais da amostra são o quartzo e os minerais óxidos de ferro, correspondendo a 

62,85% e 36,244% da amostra. Esses dois minerais correspondem a cerca de 99% da 

composição da amostra, sendo então o principal mineral de ganga o quartzo. Com a 

microscopia óptica foi possível determinar quais os minerais óxidos de ferro presentes na 

amostra. Dessa forma, colocou-se na tabela 5.4 as identificações dos minerais óxidos de 

ferro bem como os minerais ganga presentes no rejeito de minério de ferro  

Na tabela 5.4 tem-se que os minerais óxidos de ferro identificados foram: hematita 

especular; hematita lamelar; hematita granular; hematita martítica; hematita sinuosa; 

hematita compacta; magnetita; goethita maciça; goethita e goethita terrosa.  

FORTES (2012) cita que a goethita terrosa é portadora do contaminante alumina (Al2O3) 

em minas do complexo de onde o rejeito de minério de ferro em estudo é proveniente. 

QUEIROZ (2003) ressalta que a goethita terrosa ocorre em associação à minerais porosos 

de ferro, formando assim um agregado terroso portador de P e Al2O3 em altas 

concentrações. DERR et.al.(1977) e RAMDOHR (1980) definem que a goethita pode 

conter água, bem como outros compostos como Al2O3, CaO, BaO e SiO2 adsorvidos em 

sua superfície, classificando-a como goethita terrosa.Os minerais ganga identificados 

foram: quartzo livre ou misto e ainda traços de caulinita e gibbsita.  

Foi possível verificar que na fração menor que 45µm predomina os minerais portadores 

de ferro, cerca de 50% dessa fração é composta por minerais ferrosos, enquanto nas 

frações superiores esses minerais não chegam a 10% da amostra, o que corrobora os 

valores obtidos na análise química, os maiores teores de ferro estão abaixo de 45µm. Já 

para o quartzo, nas frações acima de 45µm, há uma predominância desse mineral, 

apresentando mais de 90%, enquanto na fração menor que 45µm esse valor cai para 

48,61%. Os outros minerais presentes representam menos de 1% da amostra global, 

portanto a amostra é composta basicamente de quartzo e minerais ferrosos. 
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Tabela 5.4 - Descrição dos principais minerais presentes na amostra de rejeito de minério de ferro, determinação do grau de liberação. 

Quantificação Mineralógica (%) 

Fração Hematita 
Especular 

Hematita 
Lamelar 

Hematita 
Granular 

Hematita 
Sinuosa 

Hematitas 
Compactas 

Magnetita Goethita 
Maciça 

106 µm 0,50 3,03 1,63 1,68 6,83 0,25 0,92 

-106 +75 µm 0,46 2,47 1,67 1,60 6,20 0,18 0,41 

-75 +45 µm 0,49 3,60 2,05 1,38 7,51 0,18 0,08 

-45 µm 5,30 26,26 14,97 0,03 46,56 0,00 0,60 

Global Calculada 3,67 18,46 10,54 0,52 33,19 0,06 0,50 

Fração Goethita Goethita 
Terrosa 

Quartzo 
Livre 

Quartzo 
Misto 

Caulinita Gibbsita Outros 
Minerais 

+106 µm 0,92 0,94 86,11 4,88 0,00 0,04 0,03 

-106 +75 µm 0,41 0,23 89,93 2,95 0,05 0,00 0,04 

-75 +45 µm 0,08 0,10 89,63 2,43 0,05 0,00 0,00 

-45 µm 0,60 2,40 49,60 0,76 0,08 0,00 0,00 

Global Calculada 0,50 1,68 62,98 1,51 0,07 0,00 0,01 
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Alguns dos minerais identificados na análise mineralógica estão apresentados na figuras 5.4 e 

5.5, fotomicrografias de microscopia eletrônica de varredura para diferentes faixas 

granulométricas. Nelas é possível observar hematitas granular, lamelar, sinuosa, magnetita, 

goethita maciça e terrosa e quartzo, ilustrando assim as diferentes fases minerais presentes na 

amostra.  

 
Figura 5.4 - Fotomicrografia da seção polida, obtida por meio de microscópio óptico de 

varredura. Em (a) fração maior que 0,106mm; (b) fração entre 0,106mm e 0,075mm. 
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Figura 5.5 - Fotomicrografia da seção polida, obtida por meio de microscópio óptico de 

varredura. Em (c) fração entre 0,075 e 0,045mm; (d) fração abaixo de 0,045mm. 

 

Após análise mineralógica, pode-se determinar quais os principais minerais portadores de ferro, 

sílica e alumina, e foram dispostos na tabela 5.5, juntamente com a proporção constitucional de 

cada. 

O principal mineral portador de ferro em todas as frações estudadas, e, portanto, da amostra 

global, é a hematita compacta, mas tem-se uma pequena participação de goethita e goethita 

terrosa, sendo esses minerais mais presentes na fração maior que 106µm. Não há magnetita na 

fração menor que 45µm e apenas 0,19% do ferro da amostra global é proveniente de magnetita, 

presente nas frações granulométricas mais grossas. 
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Tabela 5.5 - Distribuição dos principais minerais portadores de Fe, SiO2 e Al2O3, a partir dos 
dados da análise mineralógica por MEV/EDS. 

Fe 

Fração (µm) Hematitas 
Compactas 

Hematita 
Martítica Magnetita Goethita+ 

Goethita Terrosa 
+106 µm 77,99 0,00 2,89 19,11 

-106 +75 µm 89,00 0,00 2,64 8,36 

-75 +45 µm 95,21 0,43 2,36 2,00 

-45 µm 94,53 0,00 0,00 5,47 

Global Calculada 94,24 0,02 0,19 5,56 

SiO2 

Fração (µm) Quartzo Livre Quartzo 
Misto 

Goethita 
Terrosa Caulinita 

+106 µm 94,60 5,36 0,04 0,00 

-106 +75 µm 96,79 3,18 0,01 0,02 

-75 +45 µm 97,34 2,63 0,00 0,03 

-45 µm 98,23 1,51 0,18 0,07 

Global Calculada 97,52 2,33 0,10 0,05 

Al2O3 

Fração (µm) Goethita 
Terrosa Caulinita Gibbsita   

+106 µm 69,48 0,00 30,52  

-106 +75 µm 47,75 52,25 0,00  

-75 +45 µm 24,48 75,52 0,00  

-45 µm 84,58 15,42 0,00   

Global Calculada 81,06 17,86 1,08   

 

É interessante observar que a goethita terrosa tem participação em todos os principais 

elementos, sendo principal portador de Al2O3 na amostra global. Essa goethita ainda é 

responsável por 5,56% do ferro total e 0,1% de SiO2 da amostra. 

Ainda na tabela 5.5 é possível observar que o percentual de quartzo livre em todas as faixas é 

maior do que 90%, sendo na amostra global de 97,52%. Devido a evidência de partículas de 

quartzo livres identificadas pelo programa QEMSCAN, pode-se inferir o grau de liberação do 

quartzo em relação aos demais minerais, sendo os próprios valores dispostos na tabela 5.4 
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5.4 Ensaios Tecnológicos 

5.4.1 Ensaios Fundamentais  

Os ensaios em bancada foram realizados com a amostra global, com material acima de 75µm, 

abaixo de 75µm, acima de 37µm e abaixo de 37µm.  

Para a amostra global, tem-se os seguintes elementos analisados, dispostos na tabela 5.6. 

Tabela 5.6 - Análise química da alimentação dos ensaios de bancada para amostra global. 

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

23,42 64,25 0,73 0,022 0,014 0,99 

 

Os resultados obtidos nos ensaios com a amostra global estão dispostos nas figuras 5.6. 

 
Figura 5.6 - Resultados dos ensaios de separação magnética de bancada com amostra global. 

 

Na figura 5.6, é possível observar que a recuperação metalúrgica e o teor de sílica no rejeito 

são maiores para os ensaios realizados com gap de 1,1mm, em média 94,73% e 95,91% 

respectivamente, quando comparado com os ensaios realizados com gap de 1,5mm, 82,2% para 

recuperação em metalúrgica e 89,99% para o teor de sílica em média. Em contrapartida, o teor 

de ferro no concentrado é 31,8% maior com o gap de 1,5mm, podendo ser explicado pelo 

aumento de seletividade e menor arraste de sílica para o concentrado devido ao espaço maior 

no gap. Na figura 5.6 ainda é possível observar que não houve grande variação nas respostas 
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dos ensaios com mesmo gap e campos diferentes. Desse modo, fez-se uma análise da influência 

das variáveis gap (A) e campo (B) com o auxílio do software MINITAB® 17. 

 
Figura 5.7 - Gráfico de Pareto dos Efeitos para resposta Recuperação Metalúrgica para os 

ensaios com a amostra global. 

 

O gráfico da figura 5.7, indica a importância de cada uma das variáveis analisadas bem como a 

interação das mesmas na resposta em análise. Pode-se então apontar que o fator que mais 

influenciou na recuperação metalúrgica (e nas outras respostas analisadas) foi o gap, enquanto 

os campos testados não tiveram quase nenhuma influência nos resultados. Na figura 5.8 tem-se 

um exemplo de um teste realizado com a amostra global. 

 
Figura 5.8 - Alimentação e dos produtos gerados no ensaio com amostra global. 
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A análise química das frações maior e menor que 75µm encontram-se na tabela 5.7. 

Tabela 5.7 - Análise química da alimentação dos ensaios fundamentais das frações maior e 
menor que 75µm. 

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

> 75µm 4,66 92,10 0,01 0,00 0,00 1,01 

< 75µm 29,34 56,23 0,41 0,016 0,05 1,12 

 

A fração maior que 75µm possui apenas 4,66% de Fe, sendo coerente com a análise química 

por faixa realizada e corresponde a cerca de 20% da massa total da amostra. Dessa forma não 

seria viável, industrialmente,  realizar o corte nessa faixa e descartar o passante em 75µm, sendo 

essa fração a maior portadora do ferro. Apesar do teor baixo de ferro na fração maior que 75µm 

do rejeito de minério de ferro estudado, os ensaios foram realizados, para comprovações de 

fundamentos. 

 
Figura 5.9 - Resultados dos ensaios  de separação magnética de bancada com a amostra maior 

que 75µm. 

 

Conforme a figura 5.9, as recuperações metalúrgicas para o gap de 1,1mm, são de 100% e para 

o gap de 1,5mm são maiores que 80%. Pode-se observar que há uma sensibilidade maior 

quando há troca de gap, com o gap menor (1,1mm) há uma recuperação maior de ferro da 

amostra, enquanto no ensaio com gap de 1,5mm parte do ferro presente na amostra vai para o 

rejeito, porém quando há diferenciação de campo magnético nos ensaios as diferenças de 

recuperações não são grandes, para um mesmo gap utilizado. 
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Tem-se que os teores de ferro no rejeito são 0% para gap de 1,1mm e menores que 1% nos 

ensaios com gap de 1,5mm, por isso as recuperações metalúrgicas são altas, todo ou quase todo 

ferro presente na amostra foi concentrado, obtendo-se concentrados com teores de ferro de no 

máximo 37,96%. Quando o gap de 1,5mm foi utilizado, os maiores teores de ferro no 

concentrado foram obtidos, como consequência do espaçamento maior da matriz que carreia 

menos sílica para o concentrado, aumentando assim a seletividade.   

Na figura 5.10 tem-se a alimentação e os produtos gerados em um ensaio com amostra maior 

que 75µm. 

 
Figura 5.10 - Alimentação e dos produtos gerados no ensaio com amostra maior que 75µm. 

Os resultados para a amostra abaixo de 75µm estão apresentados nas figuras 5.11. 

 
Figura 5.11 - Resultados dos ensaios com amostra menor que 75µm. 
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Na figura 5.11 tem-se as recuperações em massa e metalúrgica para os ensaios com a fração 

menor que 75µm. Pode-se observar que, novamente, a recuperação metalúrgica nos ensaios 

com gap de 1,1mm são maiores, de cerca de 94% para 58 a 54% no gap de 1,5mm.  

Analisando-se as recuperações metalúrgicas quando há mudança de gap, a recuperação 

aumenta quando o gap diminui, quando analisado os ensaios com mesmo gap e campos 

diferentes, não há grande variação nos valores. 

Na figura 5.11 tem-se os teores dos produtos gerados nos ensaios com fração menor que 75 µm. 

Os teores de ferro no concentrado para o gap de 1,1mm são menores do que para o gap de 

1,5mm, novamente o gap tem influência direta com a seletividade do processo e os campos 

magnéticos testados tem menor relevância. 

Na figura 5.12 tem-se a alimentação e os produtos gerados no ensaio com material menor que 

75µm.  

 
Figura 5.12 - Alimentação e produtos gerados no ensaio com amostra menor que 75µm. 

 

No fechamento químico dos concentrados e rejeitos observa-se uma concentração do composto 

Al2O3, o que pode estar associado à concentração de goethita terrosa, que em campos altos 

(acima de 10.000G) é susceptível, e que para a amostra em estudo é a principal portadora do 

composto, principalmente nas frações abaixo de 75µm. As análises químicas dos ensaios 

fundamentais encontram-se no APÊNDICE II. 

A fim de avaliar a influência de todas as variáveis (gap, campo e granulometria) dos ensaios 

realizados, gerou-se o gráfico da figura 5.13 avalia as principais influências nos ensaios 

realizados com o corte em 75µm. 
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Figura 5.13 - Gráfico de Pareto dos efeitos para Recuperação Metalúrgica das amostras com 

corte em 75µm. 

 

O Gráfico de Pareto da figura 5.13 indica as interações e as influências individuais dos fatores. 

Tem-se que os fatores que mais influenciaram foram a granulometria (C) e o gap (A), e sua 

interação (AC), enquanto os campos testados tiveram uma influência menor, de forma 

semelhante aos ensaios realizados com amostra global.   

Considerando então as variáveis mais influentes, pode-se construir um gráfico de superfície de 

repostas com os fatores gap e granulometria para resposta proposta, como recuperação 

metalúrgica, que se encontra na figura 5.14. 

No gráfico da figura 5.14 tem-se que a recuperação metalúrgica diminui consideravelmente 

quando aumenta-se o gap da matriz e essa variação é mais acentuada para a fração menor que 

75µm (indicado por -75). Para o gap de 1,1mm não houve grande variação da recuperação 

metalúrgica variando a granulometria, porém para o gap de 1,5mm essa variação é grande, e 

pode ser explicada pelo arraste de ferro em granulometrias mais finas para o rejeito. Pode-se 

concluir que o gap de 1,5mm não é adequado para concentração da fração menor que 75µm, 

pois há perda de recuperação metálica sendo consequência do arraste de ferro para o rejeito. 
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Figura 5.14 - Gráfico de Superfície para resposta Recuperação Metalúrgica para os fatores 

gap e granulometria para amostra com corte em 75µm. 

 

Por último, foi realizado corte granulométrico em 37µm e testes foram realizados com as 

frações maior e menor. Os resultados das análises químicas das frações maior e menor que 

37µm encontram-se na tabela 5.8. 

Tabela 5.8 - Análise química da alimentação dos ensaios das frações maior e menor que 
37µm. 

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

> 37µm 5,18 91,98 0,02 0,00 0,00 0,47 

< 37µm 39,1 40,28 1,34 0,037 0,03 1,77 

 

CHAVES e CHAVES FILHO (2013) realizaram a concentração magnética de alta intensidade 

utilizando com corte granulométrico de 30µm, porém na amostra em estudo esse corte 

corresponderia, industrialmente, a perda de 50% da massa total do rejeito de minério de ferro. 

Desta forma, os ensaios foram realizados, principalmente, com o propósito de realização de 

estudos fundamentais.. Os resultados para a fração maior que 37µm encontram-se nas figuras 

5.15. 
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Figura 5.15 - Gráfico com resultados dos ensaios com amostra maior que 37µm. 

Na figura 5.15 tem-se as recuperações para a amostra maior que 37µm. É possível observar que 

em todos os ensaios a recuperação metalúrgica foi de 100%, pois não há presença de ferro nos 

rejeitos gerados.  

Analisando-se os teores de ferro no concentrado tem-se que para o gap de 1,1mm o teor desse 

metal é ligeiramente menor do que nos ensaios com gap de 1,5mm, isso pode ser explicado por 

um arraste maior de sílica para o concentrado, que para o menor gap os valores de sílica no 

concentrado são maiores. Quando analisa-se a variação de campo para um mesmo gap, não há 

variação dos teores de ferro, novamente indicando que a variação dos campos testados não 

influenciam tanto nos teores finais. Para a sílica no rejeito tem-se valores acima de 99%. Na 

figura 5.16 tem-se a foto da alimentação e dos produtos gerados em um ensaio com a amostra 

maior que 37µm.  

 
Figura 5.16 - Foto da alimentação e dos produtos gerados no ensaio com amostra maior que 

37µm. 
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Os resultados para a amostra abaixo de 37µm estão apresentados na figura 5.17. 

 
Figura 5.17 - Gráfico com resultados dos ensaios com amostra menor que 37µm. 

 

Na figura 5.17 tem-se as recuperações em massa e metalúrgica para amostra menor que 37µm. 

É possível observar que as recuperações são maiores com o gap de 1,1mm  quando comparado 

com o gap de 1,5mm, sendo esse um comportamento constante em todos os ensaios realizados 

até o momento. Quando analisados os ensaios com mesmo gap e variando-se o campo 

magnético, não há grandes variações das recuperações.  

Para os teores dos produtos gerados, dispostos no gráfico da figura 5.17, pode-se observar que 

houve variação significativa nos teores de sílica e ferro no rejeito. Para os ensaios com gap de 

1,1mm o ferro no rejeito não passa de 9% enquanto para o gap de 1,5mm esse teor sobe para 

mais de 25%, e o inverso ocorre para sílica, nos ensaios com gap de 1,1mm o teor de sílica no 

rejeito é maior do que nos ensaios com gap de 1,5mm. Esse comportamento pode ser explicado 

pelo maior gap acarreta em um maior arraste hidrodinâmico das partículas para o rejeito, tanto 

de ferro quanto de sílica, uma vez que os teores de sílica no concentrado para esses ensaios são 

menores do que para os ensaios com 1,1mm.  

Na figura 5.18 tem-se a foto dos produtos gerados com amostra menor que 37µm.  

Quanto aos outros elementos analisados nos produtos dos ensaios de concentração para as 

amostras menores que 37µm não foram observadas variações significativas, exceto para a 

alumina,  novamente tem-se um valor mais alto de Al2O3 no concentrado do que no rejeito, 

evidenciando possível  concentração de goethita terrosa.  
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Figura 5.18 - Foto da alimentação e dos produtos gerados no ensaio com amostra menor que 

37µm. 

A fim de avaliar a influência de todas as variáveis (gap, campo e granulometria) dos ensaios 

realizados, gerou-se o gráfico da figura 5.19, que avalia as principais influências nos ensaios 

realizados com o corte em 37µm. 

 
Figura 5.19 - Gráfico de Pareto dos Efeitos para Recuperação Metalúrgica para amostras com 

corte em 37µm. 

O Gráfico de Pareto da figura 5.19 indica as interações e as influências individuais dos fatores. 

Tem-se que os fatores que mais influenciaram foram a granulometria e o gap (e sua interação), 

enquanto o campo teve uma influência menor, de forma semelhante aos ensaios realizados com 

amostra global e com corte em 75µm.   
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Considerando então as variáveis mais influentes, pode-se construir um gráfico de superfície de 

repostas com os fatores gap e granulometria para resposta de recuperação metalúrgica, que está 

disposto na figura 5.20. 

No gráfico da figura 5.20 tem-se que a recuperação metalúrgica não sofre grandes alterações 

para a granulometria maior que 37µm quando há mudança de gap, porém para granulometria 

menor que 37µm a recuperação em massa cai drasticamente quando há mudança de gap de 

1,1mm para 1,5mm. Para o gap de 1,1mm, não há grande variação na recuperação metalúrgica 

com o corte granulométrico, ao contrário do que ocorre com o gap de 1,5mm, cuja variação é 

grande quando a granulometria é menor.  

 
Figura 5.20 - Gráfico de Superfície para resposta Recuperação Metalúrgica para os fatores 

gap e granulometria para amostra com corte em 37µm. 

 

Com os dados obtidos nos ensaios fundamentais, tem-se que a recuperação metalúrgica para os 

ensaios com gap de 1,1mm e campo de 18.000G não apresentou grandes alteração (94,2% a 

100%). Porém para o gap de 1,5mm essa alteração foi mais significativa, variou-se de 54,54% 

a 100%, mostrando assim a influência do gap e do corte granulométrico. Os melhores resultados 

dos ensaios apresentados, analisando-se a recuperação metalúrgica, foram os ensaios com gap 

de 1,1mm e campo de 18.000G para todos os cortes granulométricos e a amostra global do 

rejeito de minério de ferro em estudo. Como pode ser observado na figura 5.21. 
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Figura 5.21 - Resumo das recuperações metalúrgicas para todos os ensaios fundamentais. 

 

Na figura 5.21 é possível verificar que com o gap de 1,5mm há maior sensibilidade ao corte 

granulométrico, tanto em 75 quanto em 37µm. Essa mesma sensibilidade não foi observada no 

gap de 1,1mm podendo ser explicado pelo menor espaço dentro da matriz e dessa forma mais 

partículas ficam aderidas nas paredes, diminuindo assim a força de arraste hidráulico na 

partícula. Considerando que os cortes granulométricos sugeridos pela literatura não seriam 

exequíveis industrialmente para o rejeito de minério deste estudo, por dispensar da maior parte 

da massa com teor de ferro mais elevado que estão nas frações menores que 75 e 37µm, 

corrobora-se, com os ensaios fundamentais, que o ideal para o rejeito de minério de ferro em 

estudo é a execução dos trabalhos subsequentes com a amostra global, uma vez que não houve 

alterações significativas na recuperação metalúrgica com os cortes propostos, principalmente 

para o gap de 1,1mm. 

5.4.2 Ensaios Piloto 

Após a execução dos ensaios em escala bancada, realizou-se os ensaios em escala piloto com o 

equipamento Minimag Dual G340 da GAUSTEC. Foram realizados experimentos indicados 

pelo planejamento fatorial  e os resultados analisados com auxílio da ferramenta 

MINITAB17®. As respostas analisadas foram: recuperação metalúrgica, e teor de ferro no 

rejeito. Para cada resposta foi criado um gráfico de Pareto, com o objetivo de identificar as 

principais variáveis e suas interações e posteriormente criou-se um gráfico de superfície com 

as variáveis mais relevantes. As variáveis apresentadas no gráfico de Pareto foram: gap, tipo 
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de matriz, campo, percentual de sólidos e pressão de água de lavagem de médio. Para a resposta 

recuperação metalúrgica tem-se o gráfico Pareto na figura 5.22. 

 
Figura 5.22 - Gráfico Pareto dos Efeitos para resposta Recuperação Metalúrgica. 

 

Foi possível verificar na figura 5.22 que a variável que mais influenciou nos resultados obtidos 

para recuperação metalúrgica foi o tipo de matriz utilizada nos ensaios e em seguida a interação 

entre o tipo de matriz e o campo magnético. Das variáveis isoladas a que menos influenciou na 

recuperação metalúrgica foi o percentual de sólidos e sua interação com o gap foi o menor 

efeito observado. Como o gráfico Pareto indicou que a principal interação das variáveis foi 

matriz e campo, o gráfico de superfície foi plotado para tais variáveis, apresentado na figura 

5.23. 

Na figura 5.23 tem-se o eixo que indicando o tipo de matriz, e tem-se valores 1 e -1, que 

correspondem aos níveis inferiores e superiores do planejamento fatorial. O nível inferior 

corresponde à matriz convencional e o nível superior à matriz BigFLUX.  

Foi possível observar que o tipo de matriz teve grande influência na recuperação metalúrgica 

em ambos os campos magnéticos analisados, dada a inclinação da superfície no plano vertical, 

ainda foi possível verificar que essa inclinação é maior quando o campo magnético é menor 

(16.000 G). Quando analisado apenas a matriz convencional (-1), não foi observada variação 
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significativa  na recuperação metalúrgica quando há alteração do campo magnético, sendo para 

a matriz BigFLUX essa variação ligeiramente maior, quanto menor o campo menor a 

recuperação em massa. 

 
Figura 5.23 - Gráfico de Superfície para Recuperação Metalúrgica, Matriz e Campo. 

 

Para uma recuperação metalúrgica maior foi necessário, portanto, utilização da matriz 

convencional com o campo mais alto, de 18.000 G, considerando valores fixos para as demais 

variáveis contempladas nos ensaios. 

Para uma análise mais completa, avaliou-se a influência das variáveis no teor de ferro do rejeito 

obtido nos ensaios e portanto um gráfico de Pareto foi gerado, apresentado na figura 5.24.  

Da mesma forma que o gráfico de Pareto para recuperação metalúrgica, a variável que mais 

influenciou no teor de ferro no rejeito foi o tipo de matriz utilizada no ensaio. Diferentemente 

da análise para recuperação metalúrgica, o percentual de sólido teve mais influência nos 

resultados, sendo a segunda variável mais influente no teor de ferro no rejeito. A interação entre 

as variáveis que foi mais influente na resposta foi entre o tipo de matriz empregada e o campo 

magnético, de forma semelhante à resposta recuperação metalúrgica. 

Foi construído o gráfico de superfície para resposta ferro no rejeito com a principal interação 

identificada no gráfico Pareto. A superfície de resposta ferro no rejeito encontra-se na figura 

5.25. 
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Figura 5.24 - Gráfico Pareto dos Efeitos para resposta Teor de Ferro no Concentrado. 

 

 
Figura 5.25 - Gráfico de Superfície para teor de ferro no rejeito, campo magnético e tipo de 

matriz empregada. 

 

Na figura 5.25 é possível verificar que o ferro no rejeito cai drasticamente com mudança do 

tipo de matriz utilizada, no ponto -1 tem-se a matriz convencional e no ponto 1 tem-se a matriz 

BigFLUX, onde o teor de ferro no rejeito é o maior identificado. Esse comportamento pode ser 
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explicado pela constituição da matriz BigFLUX, que possui um maior espaçamento entre os 

vales, tendo assim uma maior área, que propicia um arraste hidrodinâmico das partículas maior 

para o rejeito, uma vez que as partículas podem se movimentar dentro da matriz de maneira 

mais fácil. 

Já a influência no campo não é tão drástica quanto ao tipo de matriz empregado. Para a matriz 

convencional essa variação é menor do que na matriz BigFLUX, quando o campo é menor, o 

teor de ferro no rejeito é menor, pois a força magnética existente é menor para atrair partículas 

menos susceptíveis e dessa forma, algumas partículas que contém ferro podem ser direcionadas 

para o rejeito. 

Buscando por uma resposta completa dos parâmetros ideais, utilizou-se a ferramenta de 

otimização do MINITAB17® para definir quais seriam os valores para as variáveis e as 

respostas obtidas. A otimização foi feita considerando uma recuperação metalúrgica e teor de 

ferro no concentrado máximos e um teor de ferro no rejeito mínimo. O resultado obtido está na 

figura 5.26. 

 
Figura 5.26 - Gráfico de otimização dos ensaios para maior recuperação metalúrgica, maior 

teor de ferro no concentrado e menor teor de ferro no rejeito. 
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Com a otimização disposta na figura 5.26 foi observada que, em vermelho, tem-se os 

parâmetros ideias para as respostas otimizadas, sendo: gap de 1,1mm com matriz BigFLUX 

(B.F), com campo de 16.000G, 30% sólidos e pressão de água de lavagem de médio de 

2,0kgf/cm2. O gráfico de otimização ainda  fornece os valores das respostas, sendo uma 

recuperação metalúrgica máxima de 74,21%, um teor de ferro no concentrado de 55,74% e no 

rejeito de 8,70%. O teor de ferro no concentrado não atende às especificações comerciais de 

produto (cerca de 63% de ferro) sendo necessárias etapas cleaner para alcançar tal teor. 

5.4.3 Teste Industrial 

Com a otimização realizada com os resultados dos ensaios piloto, chegou-se à conclusão que o 

melhor cenário para um estágio rougher foi utilizando gap de 1,1mm com a matriz BigFLUX, 

campo de 16.000G e pressão de água de médio de 2,0kgf/cm2. Como não foi possível atingir 

um teor de ferro no concentrado que atendesse às especificações de mercado, decidiu-se por 

realizar dois estágios cleaner conforme apresentado na figura 5.27. 

 
Figura 5.27 - Fluxograma dos ensaios industriais com rejeito de minério de ferro. (RIBERIRO 

et al., 2017) 

 

O fluxograma apresentado na figura 5.27 começa na bomba BP-01 que bombeava a polpa que 

vinha do duto de rejeito, que abastece a barragem, e passava por classificação para proteção do 

separador magnético pela NoBLOCK® (NB-01) com tela de 0,6mm. O oversize foi empilhado 

e o undersize bombeado (BP-02) para o rotor inferior do equipamento, que estava equipado 

com matrizes de 1,1mm do tipo BigFLUX. O concentrado obtido foi coletado e bombeado (BP-
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03) para metade do rotor superior, para o primeiro estágio cleaner. Novamente o concentrado 

foi coletado e bombeado (BP-04) para a outra metade do rotor superior para o segundo estágio 

cleaner. Ao final do processo de beneficiamento o concentrado foi coletado em uma baia e o 

rejeito foi disposto na barragem na qual o equipamento estava alocada.  

Os ensaios industriais foram realizados com a configuração de estágio rougher com 40% 

sólidos, gap de 1,1mm BigFLUX, 18.000 G e pressão de água de médio 2 kgf/cm2 , mudou-se 

o valor do campo para encaminhar menos partículas que contém ferro para o rejeito, buscando-

se uma recuperação em massa maior já que houve mais dois estágios de “limpeza”. Os estágios 

cleaner foram realizados com gap de 1,5mm da matriz convencional, 12.000 G e pressão de 

água de lavagem de médio de 2 kgf/cm2, determinados após testes realizados in loco com o 

equipamento industrial, de modo que o equipamento encontrou-se estabilizado (sem 

transbordos nas matrizes devido ao magnetismo das partículas) de forma a não carrear 

partículas de ferro para o rejeito, porém ainda buscando uma qualidade em teor de ferro no 

concentrado de cerca de 63% de ferro.  

Foram realizados 9 ensaios industriais, porém os que tinham um erro maior do que 2,5% foram 

retirados da análise, buscando maior homogeneidade nos dados. Os principais resultados 

obtidos estão na figura 5.28. 

 
Figura 5.28 - Resultados dos ensaios industriais para recuperação em massa e teor de ferro no 

concentrado e rejeito. 

63,8 63,4 63,4 61,7 61,1 62,6

19
20,9

17,7

11,6
15,1 14,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Te
or

 d
e 

Fe
rr

o

Re
cu

pe
ra

çã
o 

M
et

al
úr

gi
ca

Rec. Metalúrgica Fe Concentrado Fe Rejeito

Média Concentrado Média Rejeito



 77 

Durante os ensaios industriais houve grande variação na alimentação do equipamento, teor de 

ferro, percentual de sólidos, e quantidade de espuma proveniente dos reagentes da flotação. 

A alimentação dos ensaios industriais teve um teor médio de ferro de 22,4% e recuperação em 

massa dos testes foram de 15% em média, com um teor de ferro médio igual a 62,7%, sendo 

próximo à meta estipulada no início do projeto de 63%, tornando-se assim um adicional na 

produção, diminuindo também a quantidade de material a ser disposto na barragem de rejeitos. 

Considerando que a usina de beneficiamento deposita em sua barragem 1.572t/h de rejeitos, 

seria possível produzir cerca de 1.654.000t/ano de concentrado.  

Uma alíquota de concentrado de um dos ensaios realizados foi amostrada e encaminhada para 

análise química, granulométrica e mineralógica. 

5.4.4 Caracterização Composicional de Concentrados Obtidos no Separador Magnético 

Industrial 

A alíquota do concentrado gerado no separador magnético industrial foi encaminhada para 

análise química e granulométrica. Os dados obtidos estão dispostos na tabela 5.9. 

Tabela 5.9 - Resultados de análise granulométrica e de química por faixas do concentrado 
industrial. 

Fração 
% Retido 

Simples 

Análise Química (%) 

Fe SiO2 P Al2O3 Mn TiO2 CaO MgO PPC 

+75µm 3,15 47,85 29,68 0,03 0,28 0,02 0,04 0,02 0,01 0,66 

-75 +45 µm 5,58 53,76 22,36 0,03 0,31 0,03 0,05 0,03 0,00 0,42 

-45 µm 91,28 66,66 4,15 0,03 0,32 0,17 0,09 0,02 0,00 0,61 

Global  100 65,35 5,97 0,03 0,32 0,16 0,09 0,02 0,00 0,60 

 

Nos dados expostos na tabela 5.9 tem-se que o concentrado industrial possui mais de 90% da 

massa passante em 45µm, que é um valor maior do que da amostra da alimentação realizada no 

início do estudo (cerca de 60,11%), sendo esse um indício da concentração dessa fração menor 

que 45µm.  

Ainda na tabela 5.9 tem-se os teores por faixa do concentrado  e é possível verificar que a fração 

menor que 45µm é a fração mais rica em teor de ferro, com 66,66% e menor teor sílica, 4,15%. 

Em todas as outras faixas o teor de ferro é menor que 60% e o teor de sílica maior que 20%. 
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Foi executada microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura automatizada via 

QEMSCAN na amostra concentrado industrial e obteve-se a quantificação dos minerais 

presentes. As análises foram realizadas em quatro faixas granulométricas: +0,075; -0,075 

+0,045; e -0,045mm. Os dados obtidos na microscopia estão dispostos na tabela 5.10. 

Na análise mineralógica descrita na tabela 5.10 tem-se que os principais elementos presentes 

são óxidos de ferro e sílica, porém quando comparado com a análise da alimentação dos ensaios 

tem-se menor presença de sílica e uma maior concentração de óxidos de ferro em todas as faixas 

analisadas. Vale destacar que na fração menor que 45µm possui apenas 3,22% de quartzo e 

96,61% de óxidos de ferro, sendo essa fração liberada e evidenciando a concentração dessa 

faixa, inclusive no equipamento industrial.  

Tabela 5.10 - Análise quantitativa dos minerais presentes em diferentes frações granulométricas 
por meio de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura automatizada QEMSCAN 
do concentrado industrial. 

Fração 
Quantificação Mineralógica (%) 

Quartzo Óxidos  
de Fe Gibbsita Caulinita Muscovita Dolomita Outras  

Fases 
Fórmula 
Química SiO2 

Fe2O3, Fe3O4 
FeO(OH)nH2O 

Al(OH)3 
Al2Si2O5 

(OH)4 
KAl2Si3AlO10 

(OH,F)2 
CaMg 
(CO3)2 

Vários 

 +75 µm 27,98 71,64 0,01 0,08 0,04 0,01 0,12 

 -75 +45 µm 20,39 79,28 0,00 0,06 0,02 0,00 0,17 

 -45 µm 3,22 96,61 0,01 0,03 0,01 0,04 0,05 

Os teores mais altos de ferro na fração menor do que 45µm pode ser explicado por uma presença 

mais significativa dos minerais óxido de ferro, identificados na análise mineralógica.  

Dentro dos minerais óxido de ferro identificados tem-se hematita especular, hematita lamelar, 

hematita granular, hematita sinuosa, hematita compacta, magnetita, goethita maciça e terrosa. 

Nas figuras 5.29, 5.30 e 5.31 estão as fotomicrografias identificando alguns dos minerais 

presentes na amostra para as frações maior que 75µm, entre 75 e 45µm e menor que 45µm. 
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Figura 5.29 - Fotomicrografia da seção polida, obtida por meio de microscópio óptico de 

varredura na fração maior que 75µm. 

 

 
Figura 5.30 - Fotomicrografia da seção polida, obtida por meio de microscópio óptico de 

varredura na fração entre 0,075 e 0,045mm. 

 

 
Figura 5.31 - Fotomicrografia da seção polida, obtida por meio de microscópio óptico de 

varredura na fração menor que 0,045mm. 
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Dentre desses minerais identificados, pode-se fazer a distribuição dos elementos presentes por 

minerais portadores, de maneira semelhante à análise da alimentação. Os dados estão dispostos 

na tabela 5.11. 

Tabela 5.11 - Distribuição dos principais minerais portadores de Fe, SiO2 e Al2O3. 

Fe 

Fração 
Hematitas 
Compactas 

Hematita 
Martítica 

Magnetita 
Goethita+ 

Goethita Terrosa 
75 µm 90,98 1,03 3,76 4,23 

-75 +45 µm 92,07 1,69 2,85 3,39 

-45 µm 98,30 0,34 0,27 1,10 

SiO2 

Fração 
Quartzo 

Livre 
Quartzo 
Misto 

Goethita 
Terrosa 

Caulinita 

75 µm 17,94 81,87 0,19 0,00 

-75 +45 µm 22,24 77,47 0,18 0,11 

-45 µm 74,94 24,34 0,46 0,26 

Al2O3 

Fração 
Goethita 
Terrosa 

Caulinita Gibbsita   

75 µm 100,00 0,00 0,00  

-75 +45 µm 77,64 22,36 0,00  

-45 µm 78,78 21,22 0,00   

 

Na tabela 5.11 tem-se que o principal mineral portador de ferro em todas as frações é a hematita 

compacta, tendo a presença de magnetita, em valores maiores do que na amostra da 

alimentação, que é justificável pelo uso de concentrador magnético no beneficiamento do 

rejeito. A presença de goethita terrosa como portadora de ferro se dá em maior quantidade nas 

frações maiores que 45µm e a mesma é a principal portadora de Al2O3, que é um indicativo da 

concentração de goethita nos produtos dos ensaios piloto, que possuem teor desse composto 

ligeiramente maiores que a alimentação.  
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6 CONCLUSÕES  

• O rejeito de minério de ferro estudado tem teor de ferro global de 23,42% com 64,25% 

de SiO2. Cerca de 50% da massa do material está abaixo de 37µm, sendo essa fração a 

principal portadora de ferro da amostra, com 83,58% de todo ferro da amostra, bem 

como dos demais elementos analisados. 

• A análise mineralógica por difração de raios x identificou de maneira qualitativa apenas 

a presença de quartzo e hematita, sendo a presença de quartzo mais abundante do que 

da hematita, corroborando a picnometria realizada, densidade aparente do amostra foi 

de 2,869g/cm3, estando mais próximo da densidade relativa do quartzo (2,65g/cm3) do 

que da hematita (5,25g/cm3). 

• Dentre os minerais óxido de ferro identificados por MEV/EDS via QEMSCAN tem-se 

hematita especular, hematita lamelar, hematita granular, hematita sinuosa, magnetita, 

goethita maciça, goethita, goethita terrosa. Dentre os minerais ganga foram 

identificados quartzo e traços de caulinita e gibbsita. Os principais minerais portadores 

de ferro, SiO2 e Al2O3 foram hematita compacta, quartzo livre e goethita terrosa 

respectivamente. 

• É possível realizar a concentração do rejeito de minério nas frações abaixo de 75 e 37µm 

de maneira que essas frações são as principais portadores de ferro e responsáveis por 

maior parte da massa da amostra. Dessa forma não é necessário realizar a classificação 

e dispensa dessas frações para a concentração magnética de alta intensidade. 

• Foi possível obter os melhores resultados, analisando-se a recuperação metalúrgica, 

com gap de 1,1mm e campo de 18.000G nos ensaios fundamentais para todas as frações 

granulométricas e amostra global, ficando com valores aproximados para todos os 

resultados, corroborando a não necessidade de realização de corte granulométrico 

anterior à concentração. 

• Nos ensaios bancada o gap de 1,1mm não foi tão sensível ao corte granulométrico, tanto 

em 75 quanto em 37µm, uma vez que o espaço dentro da matriz é menor e 

consequentemente a força de arraste hidráulico não é tão eficiente. Já para o gap de 

1,5mm as diferentes granulometrias têm influência no resultado, sendo a recuperação 

metalúrgica menor para as frações menores que 75 e 37µm. 

• Nos ensaios piloto concluiu-se que as variáveis que causam mais efeitos nas respostas 

recuperação metalúrgica e ferro no rejeito foram matriz e campo magnético de forma 

associada. Conforme análise de otimização, utilizando MINITAB17® os parâmetros 
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ideais para o mínimo teor de ferro no rejeito e maior recuperação metalúrgica e teor de 

ferro no concentrado foram identificados. Os parâmetros ideais foram gap de 1,1mm, 

matriz BigFLUX, campo de 16.000G, percentual de sólidos de 30% e pressão de água 

de médio de 2kgf/cm2. Esses parâmetros, teoricamente, resultariam em um teor de ferro 

no rejeito de 8,7%, um teor de ferro no concentrado de 55,7% e recuperação metalúrgica 

de 74%. 

• Como não foi alcançado o teor de ferro de 63% no concentrado, concluiu-se a 

necessidade de estágios de limpeza (cleaner). Com dois estágios cleaner foi possível 

recuperar cerca de 15% do rejeito de minério de ferro a ser disposto na barragem de 

rejeitos, com um teor final de ferro de 62,7% em média. Essa recuperação forneceria 

cerca de 1.572 t/h de concentrado com esse teor resultado em uma produção acrescida 

de, aproximadamente, 1.654.000 toneladas em um ano. 

• Nos ensaios industriais, confirmou-se a concentração magnética das frações menores 

que 45µm, uma vez que no concentrado cerca de 90% da massa está abaixo desta 

granulometria,. Tendo um teor de ferro de 66%. O principal mineral portador de ferro 

no concentrado industrial foi a hematita compacta, e do composto Al2O3 a goethita 

terrosa, que é susceptível a campos magnéticos maiores do que 10.000G. Para o 

composto SiO2 o principal mineral portador foi quartzo misto com óxidos de ferro, que 

são atraídos pelo campo magnético pela fase ferrosa em sua partícula. 
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APÊNDICE I 
Determinação da densidade aparente por meio de picnometria 

Determinação da densidade do rejeito de minério de ferro – Método Picnômetro 

 

Para determinação da densidade aparente do rejeito de minério de ferro em estudo, realizou-se 

testes com picnômetro de vidro no laboratório da GAUSTEC. Os mesmos consistiram em pesar 

o picnômetro vazio, com minério, com água e com minério e água (DANA e HURBULT, 

1976). Essa medida foi realizada em triplicada e a média desses valores foi utilizada. A equação 

para o cálculo da densidade é: 

!"#$é&#' =
(*+ −*-)

(*+ + *0) − (*- + *1)
 

 

Onde: M1 é a massa do picnômetro vazio; M2 é o peso do picnômetro mais o minério; M3 é o 

peso do picnômetro mais água e minério; e M4 é o peso do picnômetro mais água. 

Os resultados obtidos estão dispostos na tabela I. 

 

Tabela Apêndice I - Resultados em triplicata dos testes de picnometria 

  Teste 1 Teste 2 Teste 3 
M1 23,57 23,57 23,57 
M2 34,16 34,36 34,7 
M3 55,61 55,77 55,94 
M4 48,72 48,72 48,7 

Densidade 2,862 2,885 2,861 
Média 2,869 
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APÊNDICE II  
Análise química dos produtos dos ensaios fundamentais 

 

Análise química dos produtos gerados nos ensaios fundamentais  - Método: Espectometria de absorção atômica 

 
Tabela Apêndice II - Análise química dos ensaios fundamentais para amostra global. 

Amostra Global 
  %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %PPC Rec. Massa Rec. Metal 

 Alimentação 23,42 64,25 0,73 0,022 0,014 0,99 - - 

Teste 1         
1,1mm   18.000G 

Concentrado 43,11 36,15 0,66 0,028 0,05 1,22 
51,55% 94,89% 

Rejeito 2,47 95,79 0,09 0 0,02 0,54 

Teste 2         
1,1mm   16.000G 

Concentrado 45,28 32,75 0,71 0,03 0,05 1,48 
48,91% 94,57% 

Rejeito 2,49 96,02 0,01 0 0,02 0,32 

Teste 3         
1,5mm   18.000G 

Concentrado 58,2 15,6 0,05 0,034 0,04 0,05 
32,86% 81,65% 

Rejeito 6,4 89,9 0,82 0,023 0,01 0,02 

Teste 4         
1,5mm   16.000G 

Concentrado 58,31 15,82 0,48 0,032 0,04 0,04 
33,21% 82,69% 

Rejeito 6,07 90,08 0,8 0,021 0,02 0,02 
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Tabela Apêndice III - Análise química dos ensaios fundamentais para amostra maior que 37µm. 

Amostra > 37µm 
    %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %PPC Rec. Massa Rec. Metal 
  Alimentação 5,18 91,98 0,02 0,000 0,00 0,47 - - 

Teste 5            
1,1mm   18.000G 

Concentrado 30,85 54,81 0,12 0,009 0,02 0,73 
16,79% 100,00% 

Rejeito 0,00 99,39 0,00 0,002 0,00 0,21 

Teste 6            
1,1mm   16.000G 

Concentrado 30,55 55,21 0,13 0,001 0,02 0,73 
16,96% 100,00% 

Rejeito 0,00 99,39 0,00 0,001 0,00 0,56 

Teste 7            
1,5mm   18.000G 

Concentrado 39,67 42,64 0,32 0,024 0,01 0,04 
13,06% 100,00% 

Rejeito 0,00 99,40 0,00 0,000 0,00 0,00 

Teste 8            
1,5mm   16.000G 

Concentrado 38,93 43,71 0,29 0,020 0,05 0,04 
13,31% 100,00% 

Rejeito 0,00 99,60 0,00 0,000 0,00 0,00 
 

Tabela Apêndice IV - Análise química dos ensaios fundamentais para amostra menor que 37µm. 

Amostra < 37µm 
    %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %PPC Rec. Massa Rec. Metal 
  Alimentação 39,1 40,28 1,34 0,037 0,03 1,77 - - 

Teste 9            
1,1mm   18.000G 

Concentrado 49,85 26,84 0,81 0,028 0,04 0,77 
73,88% 94,20% 

Rejeito 8,69 85,87 0,16 0,015 0,05 1,25 

Teste 10            
1,1mm   16.000G 

Concentrado 51,51 24,25 0,73 0,025 0,04 1,07 
70,67% 93,10% 

Rejeito 9,2 85,05 0,19 0,016 0,05 1,3 

Teste 11           
1,5mm   18.000G 

Concentrado 55,39 18,77 0,89 0,031 0,04 0,82 
46,22% 65,48% 

Rejeito 25,1 62,18 0,57 0,027 0,05 1,04 

Teste 12          
1,5mm   16.000G 

Concentrado 55,33 18,92 0,82 0,028 0,04 0,85 
42,83% 60,61% 

Rejeito 26,94 59,42 0,68 0,022 0,05 0,77 
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Tabela Apêndice V - Análise química dos ensaios fundamentais para amostra maior que 75µm. 

Amostra > 75µm 
    %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %PPC Rec. Massa Rec. Metal 
  Alimentação 4,66 92,10 0,01 0,000 0,00 1,01 - - 

Teste 13          
1,1mm   18.000G 

Concentrado 30,59 54,83 0,17 0,012 0,03 1,00 
15,23% 100,00% 

Rejeito 0,00 99,68 0,00 0,000 0,00 0,67 

Teste 14          
1,1mm   16.000G 

Concentrado 29,90 55,86 0,16 0,010 0,03 0,97 
15,59% 100,00% 

Rejeito 0,00 99,82 0,00 0,000 0,00 0,18 

Teste 15           
1,5mm   18.000G 

Concentrado 34,19 49,67 0,29 0,016 0,02 0,89 
12,14% 89,06% 

Rejeito 0,58 98,72 0,00 0,000 0,00 0,24 

Teste 16          
1,5mm   16.000G 

Concentrado 37,96 44,24 0,26 0,015 0,02 0,96 
10,22% 83,24% 

Rejeito 0,87 98,29 0,00 0,000 0,00 0,14 
 

Tabela Apêndice VI - Análise química dos ensaios fundamentais para amostra menor que 75µm. 

Amostra < 75µm 
    %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %PPC Rec. Massa Rec. Metal 
  Alimentação 29,34 56,23 0,41 0,016 0,05 1,12 - - 

Teste 17          
1,1mm   18.000G 

Concentrado 41,62 38,66 0,55 0,021 0,05 0,97 
66,41% 94,21% 

Rejeito 5,06 91,89 0,00 0,009 0,04 0,60 

Teste 18          
1,1mm   16.000G 

Concentrado 41,32 39,49 0,52 0,019 0,05 0,61 
66,87% 94,17% 

Rejeito 5,16 91,51 0,00 0,008 0,04 0,88 

Teste 19          
1,5mm   18.000G 

Concentrado 52,59 23,67 0,45 0,015 0,04 0,40 
32,49% 58,24% 

Rejeito 18,15 73,00 0,20 0,014 0,05 0,56 

Teste 20          
1,5mm   16.000G 

Concentrado 54,15 21,23 0,51 0,017 0,04 0,54 
29,62% 54,66% 

Rejeito 18,90 71,67 0,27 0,016 0,05 0,74 
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