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INTRODUÇÃO
O Brasil possui depósitos de crornita nos es tado s de Go iá s ,
Bahia, Minas Gerais, Ceará e Território do Amapá;
desses
destacam-se os do estado da Bahia.
Em Minas Gerais já está pronta urna nova "jazida" para produção de areias de eremita, graças ao desenvolvimento
de
uma tecnologia e estudos ap rop riados para leva ntar a ｮ￭ｶ･ｾ＠
aproveitáveis um conjunto de ocorrências, que em fo rma is o
lada não tinham futuro comercial.
A Fundação Centro Tec nológ ico de Minas Gerais-CETEC, atra vés de recursos do IUM, se propôs estudar um fluxograma pa
ra os agregados minerais crom í fe ros dos municípios do ｓ･ｾ＠
ro e Alvorada de Minas, s ituados na região central do ｅ ｳｴｾ＠
do de Minas Gerais. Tais es tudos e trabalhos abrange ram des
de a col e ta de amo stras, diferente para cada uma das ocor=
rência s pelas suas diversas naturezas estruturais, até os
produtos finais:
Areias para moldes de fundição e usos qu ímic os , produtos
esses que foram testados por diversas empre sas ｣ｯｮｳｵｲｩ､ｾ＠
deras.
Destacaram-s e no desenvolvimento d esta ｴ｣ｮｯｬｾｩ｡Ｌ＠
ac ura dos estudos de condicionilm<> nl.o a bra s ivo, e studos de
graus
de liberação e associaç ão , de concentração por escoamento'
laminar (através de mesa vibratória), formas de secagern,de
terminando finalmente a faixa granulométrica das areias ｾ＠
serem utilizadas para moldes de fundição (módulo s de finura 60/65/75 AFS) e a inda , um segundo produto de caracterí s
ticas apropriadas a usos químicos.
Estes es tudos, que configuraram uma pesquisa a nível de la
boratório numa
primeira etapa e posteriormente em ･ ｳ｣｡ｬｾ＠
piloto, de longo alento, e nvolvendo massas min er ais de variada mineralogia e textura, de dif e rentes cornpacidade s e
friabilidades, diversas granulornetrias e diferentes aspectos ext e rnos de partículas e cristais, representavam par a
o Es ta do e o País as seguintes vantagens:
Ev it ar a importação de areia de crornita;
Redução dos cust os de tran sporte e m mais da metade ;
Incentivo a empr e sa privada de pequeno porte e
Benefício soc ial pa ra a região.
Após alguns anos de pesquisa log rou-se conformar urna tecno
logia q ue começa a rend er seu s frutos, converte ndo-se ｮｵｭｾ＠
realidade um projeto que começou com poucas expectativas.
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OBJETIVO

o objetivo fundamental desse projeto foi converter 1.600.000t
de ma .;sa mineral cromífera, dispersa em 13 (treze)
pontos,
numa área de 3.200 Ha, em areias de eremita para moldes de
fundiç ã o. As diferentes texturas, assim como o contrastemar
cante entre a friabilidade e compacidade das rochas portado
ras de ｣ｲｾｭｩｴ｡Ｌ＠
incentivaram o estudo e aproveitamento
di
tais características físico-mineralógicas, derivando a idéia
de c o ndicionamento abrasivo como tratamento possível
para
tão heterogéneos "minérios".
MI NERALOGIA GERAL
Uma amo s tragem sistemática da área, forneceu 13 (treze)amos
tras representativas totalizando pouco mais de quatro tone=
ladas as que, após de cominuidas e homogeneizadas, foram utilizadas para análises de laboratório, análises mineralógi
ca e química.
Po s t e riormente, pouco mais de 60t de a mostras representativa s , do s mesmos 13 (treze) pontos anteriores, foram a base
para os estudos a nível de planta piloto.
Amostras escolhidas e amostras representativas foram submetidas a análises mineralógicas através de seções polidas,lâ
minas delgadas, mineralogia a 0rão solto, difratometria ees
pectrometria de Raio-X, câmara de pó, determinação de grau
de liberaG ão e determinação de tamanho de grão. Os minerais
determinados pelos diferentes métodos foram:
CROMITA
ESPINELA CROMÍFERA
KOSTSCHUBEITA
MAGNETITA
MARTITA

HEMATITA
GOETHITA
LIMONITA
SIDERITA
TALCO

PENNINITA
PICOTITA
HERCINITA
MAGNESIOFERRITP,.
PIROFILITA

QUARTZO
CLORITA
MAGNESITA
ILMENITA
RUTILO

Análises mineralógicas semiquantitativas, para cada uma das
13 (treze) amostras, forneceram teores que variaram de 40 a
80 % de eremita. Da mesma forma, anál.ises químicas indicaram
teores que flutuaram de 14 para 36% de Cr 2 0 3 • Determinaramse ainda, os tamanhos de grão de eremita cujo valor médiomá
ximo foi 0,2107mm; tamanho médio mínimo 0,06888mm;
tamanho
máximo de partículas isoladas 0,5248mm e tamanho
mínimo
0,0136mm.
t importante assinalar que através de seçóes polidas foipos
sível sabe:>: que a relação Cr:F'e não poderia ser aumentadaja
que, na grande maioria dos grãos e cristais de cromita obser
vades, e ra nítida a presença de solução sólida entre cromi=
ta e magnetita. Magnetita, essa, impossível de e liminar.
CONDICIONAMENTO ABRASIVO
As propriedades físicas já estud adas das e spécies minerais
presentes nas amostras, indicaram que poderia ocorrer a moa
gem diferencial. Com base na abrasão diferencial entre
as
espécie s minerais presentes, optou-se pelo condicionamento
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abrasivo (attrition scrubber), que se constituiu na
parte
central do desenvolvimento desta tecnologia. Essa idéia deriva dos estudos realizados pelo professor Roberto
Borges
Trajano (1944), na eremita do município de Pium-í, estadode
Minas Gerais.
Para se verificar a influência desse condicionamento abrasi
vo, realizaram-se centenas de testes em escala de laborató=
rio e dezenas em escala de bancada, tratando de adequar qua
tro importantes variáveis: granulometria, relação
Slido/á=
gua, rotação e tempo operacional.
Vários foram os valores que tomaram essas var1aveis atê con
seguir um equilíbrio no decurso das experiências. Tais vari
áveis operacionais dos testes de "scrubbing" em escala
､ｾ＠
laboratório foram:
. Faixa granulométrica: -28/+35mesh; -35/+48mesh;
-48/+65mesh; -65/+100mesh e
-1 00/+l50mesh.
Relação sólido/água: 1/8; 2/8; 3/8 e 4/8.
Rotação das hélices do "attrition scrubber": 707 a 300Grpn
Tempo operacional: 5 a 22 minutos.
Posteriormente, foram realizados testes cm escala de bancada, ｵｴｩｬｺ｡ｮ､ｾ＠
as seguintes variáveis operacionais:
Faixa granulomêtrica: ＭＲＸＯｾＳＵｭ･ｳｨ［＠
-35/+48mesh, -48/+65
mesh; -65/+100mesh e -100/+150mesh.
Relação sólido/água: 1/8; 2/8 e 3/8.
Rotação das hélices do "altrition scrul,ber".
Tempo operacional: 9 min c 15 seg ｾ＠ 45 ｾＱｮＮ＠
Nos testes de laboratório utJlizou-se ,, ｾ｣ｧｵｩｮｴｲ＠
?"Sos:
lOOg, 200g, 300g e 400g, opc ,:1do com a __:dba de i' -.,,, '"L. ,
nos testes de bancada ｵｴｩｬｾ｣ﾷ＠
-se pesos de 5,0 a 10,0 Kg,cm
célula de 100 litros de capacidade.
O controle de "limpeza" dos grãos e partículas de eremita ,
foi realizado minuciosamente, através de microscópio, contra
le esse, muito importante e de grande utilidaae nessa pes =
quisa.
Os estudos de faixas granulométricas foram ampliados nos tes
tes de bancada. Alargou-se a faixa e comprovou-se que os ta
manhas compreendidos na bitola de -28/+150mesh, eram campa=
tíveis com a desejada manutenção de teor e tamanho de grão
para concentrado. Desse modo, foi conhecida a forma de alimentar o condicionador abrasivo, sendo o produto des]amadc'
na malha de 200mesh.
CONCENTRAÇÃO POR

(MESA
ｅｓｃｏａｍＡＧ｟ｬＺｉｎｾ＠

ｖｾＡｬａｔￓｒｉＩ＠

De posse dos dados da liberabilidade diferencial e dos testes de condicionamento abril ivo, embasado nas diferenças
densidades das espécies pouco resistentes, que ainda ｲ･ｳｴｾﾭ
vam, e das espécies mais resistentes, o método de ｣ｯｮ･ｴｲｾ＠
ção mais adequado foi por escoamento laminar. Sendo assim ;
escolheu-se a mesa vibratória, pois esse aparelho permitia:
trabalhar com pequenas massas em fase de ｬ｡｢ｯｲｾｴｩＬ＠
con trolar visualmente os concentrados e melhores condições para a quantificação das variáveis que o processo envolvia.
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Os produtos d o condicioname nto abrasivo, após as ､･ｳｬ｡ｭｧｮｾ＠
alimentavam a mesa vibratória . Consideravam-se as seguintes'
variáveis o pe racionais: f a ixa g r&nulométrica, vazão da ｰｯｾ＠
vazão d e águ a , inclinação da superfície, fr e quência, amplitude do cur s o e tempo operacional.
Após a otimização dessas vari á veis que conduziram aos teorffi
de Cr 2 0 3 , Fe ltl, Al 2 0 3 , MgO e SiO,, aceitáveis pelas indústrias de fundlCão, o projeto foi conduzido a nível de escala piloto, onde os resultados obtidos em escala de laborató
rio foram comprovados e otimizados.
O bom desempe nho do circuito piloto, pode ser comprovado pe
la relação de concentração, 2,96 para minérios friáveis,sig
nificando que são necessárias 2,96 t desses minérios com te
or de 24,47 % de Cr 2 0 3 para produzir 1,00 t de concentrado T
com teor mínimo de 46,33% de Cr 2 0 3 , com rendimento médio de
70,00%. Já p a ra minérios compactos, a relação de concentração é d e 2,13, ou seja, 2,13 t desses com um teor d e 29,00%
para se produzir 1,00 t d e concentrado com teor mínimo
de
45,17% Cr 2 0 3 , com um rendimento de 75,00%. Tais ｲ･｣ｵｰｾｳ＠
não env olvem a parte do circuito que visa r e cuperar os fi nos de cromita nas lamas.
FLUXOGRAMA LINEAR DESCRITIVO DO PROJETO PARA A PRODUÇÃO
AREIA CROMÍFERA PARA MOLDES DE FUNDIÇÂO

DE

Com base na pesquisa tecnológica, sucintamente descrita nos
ítens anteriores, apresenta-se o fluxograma linear descriti
vo do processo, que e ntrará em operação em módulo de usina=
piloto e que produzirá 200 t de areia cromífera por mês.
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FLUXOGRAMA UNEAR DESCRITIVO DO PROJETO INDUSTRIAL
PARA A PRODUÇÃO DE AREIA CROMÍFERA PARA MOLDES DE
FUNDIÇÃO
;------r

ALIMENTAÇÃO

PENEIRA
VIBRAlÓRIA
OVERSIZE
UNDERSIZE

MOINHO DE
BARRAS

CONDICIONAOCR
ABRASIVO

OVERFLOW (LAMAS)
REJEITO
FINAL

REJEITO
FINAL

AREIA CROMIFERA P/MOLl:ES FUNDiçh)
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PROJETO INDUSTRIAL
A Empresa Rada de Mineração Ltda, sediada em Belo Horizonte,
Minas Gerais, cuja atividade principal é Mineração e Benefi
amento Industrial, comprou o pacote tecnológico desenvolvido
pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais-CETEC, com
interveniência da FINEP -(Financiadora de Estudos e ｐｲｯｪ･ｴｾ＠
devendo implantá-lo no decorrer de 12 (doze) meses, a partir
de agosto de 1982, colocando-o em operação em módulo de usina-piloto no ano seguinte, com uma produção de 200 t/mês de
areia cromífera, e ampliação prevista para 1000 t/mês,no ｰｲｾ＠
ximo ano.
O consumo nacional de areia cromífera para moldes de fundi ção é de aproximadamente 3000 t/mês, numa cotação de Cr$ ....
30.000,00 (trinta mil cruzeiros) - a tonelada -para
areia
brasileira e de Cr$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros) para areia importada (preço São Paulo - Março/82).
Estima-se um consumo de aproximadamente 5000 t/mês de areia
cromífera para os próximos três anos, quando a Empresa Rada
d e Mineração espera atingir a produção de 3000 t/mês, evitan
do a importação desse produto.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Discussão:
As areias obtidas através desta tecnologia ainda podem
ser
melhoradas no aspecto físico e químico. No aspecto físicopor
que são susceptíveis de uma limpeza mais acurada e no aspec=
to químico porque pode-se diminuir os teores de silicatos.
As areias obtidas possuem as seguintes características ｱｵ￭ｭｾ＠
ca e física:
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Características Químicas:
Minério Friável

Minério

Compacto

Teores
de

Al J.lllelltaçao
%

Produto
%

Teores
de

All.ITlentaçao
%

Produto
%

Cr20,

24,47

47,10

Cr203

26,50

46,00

Fe20 3

27,53

26,60

Fe203

12,30

20,20

Al203

14,32

10,90

Al203

5,80

5,30

MgO

2,74

5,60

MgO

15,10

8,90

Si02

-5,1 o

1,20

Si02

10,70

4,40

I

Blendagem Friável/Cornpacto
Teores
de

Produtos

Cr203

45,33

Fe 20 3

22,10

Al203

7,60

MgO

6,90

Si02

2,30

%

Características Físicas:
Forma de Grão: Angular ou Sub-Angular
MÓdulo de Finura: 64,77 AFS
Concentração Granulométrica: 80% (peneiras)
Superfície Específica Teórica: 102,84 cm 2 /g
Teor de Finos- 1,16%
Argila AFS - 0,30%
Argila Ativa - Isenta
As principais especificações das areias cromíferas utilizadas pela indústria brasileira são as seguintes:
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Características
Cr20,- >42,00 %
Fe 2 0 3 28,00%
Al 2 0,- 12,00%
MgO
15,00 %
Si0 2 - < 3,00 %

Químicas:
(máximo)
(máximo)
(máximo)

Demanda de Ácido- 7,0 a 9,0 ml
Perda ao Fogo
- 1,0 %
Características Físicas:
MÓdulo de Finura: 55/65 AFS e 65/75 AFS e 75/100 AFS.
Percentagem Concentrada em 4 (quatro) Peneiras - 85% (máx)
Percentagem de Finos - 2,0/4,0%
Forma do Grão - Angular ou Sub-Angular
Para fundiçÕ e s consultadas a a reia foi aprovada para a molda
gem de peças pequenas e de tamanho médio. Na moldagem de p e =
ças de grande porte, notou-se ve stígios de reação areia/pe ça, provo cand o aderê ncias de areia na superfície das peças ,
mas fácil de serem removi das através de equipamentos de rebarbação.
CONCLUSÕES
1. Atravé s de tal tecnologia s e faz viável o aproveitamento'
integ ral de 1.600.000 t de minério de cromita dis seminada, pontualmente, numa grande superfície.
2. O tratamento tecnológico achado é barato, s impl es e de f á
cil implantação.
3. A bl e ndagem das areias cons eguidas atra v és dessa t e cnologia es tão dentro das e specificaçõe s industriais.
4. A blendagem é uma ferrament a que dá uma grande flexibilidade às areias, permitindo diversas qualidades em granulo
metria e conteúdo químico.
5. O estudo que começou como uma possibilidade, transformouse numa realidade industrial a se r implantada para bem do
mercado brasil e iro e da nação.
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