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RESUMO 

O trabalho apresenta o estudo desenvolvido no Laboratório 
de Tecnologia Mineral, da UFPE, visando à definição de um 
processo de beneficiamento para o minério de Cruzeta. Os 
melhores resultados foram conseguidos através de uma flo
tação reversa da ganga silicatada. Concentração com teor 
de 65,3\ Fe, e 82,4% de recuperação, foram obtidos sem e
tapas de limpeza. A separação magnética proporcionou con
centrados com 60,3% Fe, e recuperação de 80,2%, resultado 
.equivalente aos obtidos em mesa vibratória (teor de 62,5% 
Fe e recuperação de 75,5%) e em espirais (teor de 57,7\Fe 
e recuperação de 78,4%), ambas em estágio "rougher". Um 
estudo económico definirá o processo a ser implantado em 
Cruzeta. 

ABSTRAC'l' 

This research has been ､･ｶ･ｬｯｾ･､＠ in UFPE, in arder to de
fine a process from Cruzeta's ore. The best results have 
been got through reverse flotation of silicious gangue • 
Flotation has yielded concentrates with 65,3% Fe and 82,4% 
of recovery, without cleaning steps. The results obtained 
from magnetic ｳ･ｾ｡ｲ｡ｴｩｯｮ＠ with 60,3% Fe and 80,2% of reco
very were similar to shaking table (62,5% Fe grade and 
75,5% of recovery) as well as spirals (57,7% Fe grade and 
78,4% of recoveryl, both in rougher step. An economic stu 
dy will define the process to be set in Cruzeta. 

(1) Engenheiro de Minas(UFPE), M.Sc. (COPPE/UFRJ), Professor de Trata 
menta de Minérios, resoonsãvel oelo ｔＬｔｬｾＭｕｆｐｅＮ＠

(2) Engenheiro de Minas(UFPE), ?escÜisador do LTM-UFPE. 
(3) Engenheira Quimica(UFPE), pesquisador do LTM-UFPE. 
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I. Dl'l'RODUcAQ 

Em atendimento a uma solicitação de serviço da ｓｉｄｅｒｏｾ＠

GICA UNIAO S.A., o Laboratório de Tecnologia Mineral, da UFPE, de

senvolveu um estudo visando definir um processo de beneficiamento 

para o itabirito de Cruzeta (Rio Grande do Norte). 

O estudo foi desenvolvido no período compreendido en -

tre setembro e dezembro de 1987. Tinha-se por meta a obtenção de um 

concentrado com teor mínimo de 60% Fe. 

O itabirito, estudado, é constituído, basicamente, por 

hematita e quartzo, com teor médio de 31,5% Fe. 

Foi testada a concentração gravimétrica (jique, mesa e 

espirais), concentração magnética (a sêco), e flotação. As análises. 

químicas foram feitas nos Laboratórios da SUDENE {Recife) e da 

METAGO (Goiânia). 

II. METODOLOGIA 

a) Preparação da amostra 

A amostra chegada ao LTM-UFPE foi, inicialmente, ｢ｲｩｴｾ＠

da até 100% abaixo de 10 malhas e, a seguir, homogeneizada através 

da formação de sucessivas pilhas cónicas e, finalmente, de uma pi -

lha triangular. 

A pilha triangular foi, então, subdividida em amostras 

de 10 kg, para os testes de beneficiamento, e de 2 kg, para ｣｡ｲ｡｣ｴｾ＠

rização e verificação da finalidade da homogeneização. Estas amos -

tras, para caracterização e controle, foram retiradas a cada 30 kg 

de minério empilhado. 

b) Caracterização 

b.1) distribuição granulométrica 

A amostra, após a britagem a 10 ｾ｡ｬｨ｡ｳＬ＠ foi analisada, 

granulometricamente, através de peneiramento. Usou-se um peneirador 

vibratório da OENVER e a série Tyler completa de peneiras. 

b.2) composição química 

Solicitou-se dosagens de Fe, Si, Al, Mn e P2 0s. 

ｾ＠
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b.3) composição mineralÓgica 

A identificação dos principais constituintes mineraló

gicos, de cada amostra, foi feita através de análise por difraçiode 

raios-X, após separação em líquidos densos. 

b.41 grau de liberação 

o grau de liberação foi estimado com base nos resulta

dos obtidos, na separação em líquidos densos de cada faixa granulo

métrica da amostra. Usou-se bromofórmio (densidade em torno de 
I 

2,,8) e iodeto de metileno (densidade 3,31, como líquidos densos, e 

funis de extração para a separação. 

c) Determinação do "work index" 

Para a determinação do "Wi" usou-se o moinho ｰ｡､ｲｯｮｩｺｾ＠

do de "Bond" (fabricação da FAÇO). 

d) Estudos de beneficiamento 

d.1) métodos gravimétricos 

d. 1.1 - jigue 

Os testes de jigagem foram feitos em jigue OENVER, de 

diafragma, variando-se a faixa granulométrica (10 x 65, 10 x 28 e 

28 x 65 malhas) e a água de alimentação. 

d.1.2- mesa 

Usou-se uma mesa vibratória da DENVER com área de 

0,63 m2 ·e frequência de 336 R.P.U. Variou-se a faixa granulométrica 

(65 x 150 x 65 x 200 e 150 x 400 malhas), a vazão d'água de alimen

tação e lavagem, e a inclinação da mesa. 

d.1.3- espirais 

Os testes foram realizados em espirais tipo REICHERT , 

fabricação da, RALL, construídas em fibras de vidro e ｰｯｾｵｲ･ｴ｡ｮｯＮ＠

d.2) concentração magnética 

ｕｴｩｬｩｺｯｵｾｳ･＠ um separador magnético de rolo induzido 

(IMR- 5" x 5"), da EQUIMAG-ERIEZ, variando-se a faixa granulométr_! 
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Ca (10 X 28, 10 X 65, 28 X 65, 65 X 150, 65 X 200, 150 X 270 e 
270 x 400 malhas), a amperagem (0,05.a 2,5 A) e a velocidade do ro

lo (43 a 120 R.P.M.). 

d. 3) flotação 

Os testes de flotação foram realizados em ｣￩ｬｵｬ｡ｄｾＬ＠

subaerada, modelo A1. Utilizou-se cuba de 2,8 litros e manteve-se a 

rotação do motor em 1500 rpm. Em todos os testes, usou-se água des
tilada e uma polpa com 20% em sólidos. O espumante foi sempre o 

óleo de pinho (25 g/t). 

III. RESULTADOS 

a) Determinação do "work index" 

A amostra estudada apresentou um Wi de 12,61 kwh/tc. 

b) Estudo de beneficiamento 

b.1 -métodos gravimétricos 

b.1.1 - jigue 

Os resultados obtidos em Jigagem são mostrados na ta 

bela 1. 

Teste Granulanetria 
n9 (malhas) 

10 X 65 

2** 10 X 65 

3 10 X 28 

4. 28 X 65 

Alimentação 
(%Fel 

33,8 

32,5 

33,9 

35,1 

Pnlduto* 

c 
M 

c 
M 

c 
M 

c 
M 

Te:lr Distribuição 
(% Fe) do Fe (%) 

57,0 12,6 
43,9 22,7 

45,5 37,0 
31,7 38,7 

52,0 6,8 
39,6 20,4 

56,9 22,5 
42,9 25,1 

Tabela 1 - Resultados obtidos no teste de jigagan can a élllOStra de ita-
bito. 

* - C(coocentra3o) e M(misto) 
** - no teste n9 2 variou-se a vazão da água de lavagem can 

relação ao teste n9 1 • 

., 
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Teste 
n9 

3 

4 

5 

Tabela 
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b.1.2- mesa 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos em mesa vi-

2 -

Granulometria 
(malhas) 

65 X 150 

150 X 400 

150 X 400 

Produto* 

A 

c 
M 

R 

A 

c 
M 

R 

A 

c 
M 

R 

(% Fel 
Teor Distribuiçao 

33,5 100,0 

65,6 22,4 

59 , 2 48,8 

15 8 28 8 

31,8 100,0 

65,1 35,8 

50,5 33,8 

15 8 ｾＮＮｌ＠ __ 
33,9 100,0 

65,6 52,9 

56,4 22,6 

14 1 ＲｾＭ

Melhores resultados obtidos, com mesa vibrató-
ria, com o itabirito. 
(*) A (alimentação)C(concentrado), M (misto) e 

R (rejeito) 

b.1.3- espirais 

Os resultados dos testes realizados em espirais são 

apresentados na tabela 3. 

Testes Teor (%) Fe Recuperação/Fe 
n9 Alimentação COncmtrado (%) 

1 30,2 55,6 43,1 
2 30,1 58,1 64,7 
3 25,7 56,5 71,1 
4 28,6 57,7 78,4 

Tabela 3 - ｒ･ｳｾｴ｡￠Ｚ＾ｳ＠ obtidos an espirais (fracão gran_!:! 
lanetrlca 65 x 200 malhas) • 
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b.2- separação magnética 

Os testes em separador magnético foram feitos por fa! 

xa granulométrica. Melhor resultado obtido, em cada faixa, é ｡ｰｲｾ＠

sentado na Tabela 4. 

Teste Granulanetria Teor (%Fel Recuperação/Fe 

n9 (malhas) Al.inen tação Concentraó:> (%) 

08 10 X 28 32,9 35,7 78,3 

26 10 X 65 31,6 35,3 86,0 

10 28 X 65 35,6 43,9 83,7 
O( •• 65 X 100 32,9 53,5 78,9 

23 150 X 270 33,3 60,3 80,2 

25 270 X 400 30,5 58,7 70,8 

Tabela 4 - Resultados obtidos, em testes de separação magnética. 

A tabela 5, a seguir, apresenta dados relacionados à 
fração não magnética de testes realizados. 

Teste 

n9 

9 

10 

11 

12 

26 

Faixa 
granul. 
(malhas) 

28 X 65 

28 X 65 

28 X 65 

28 X 65 

10 X 65 

Rejeito 

(%peso) 

32,1 

24,8 

26,1 

19,1 

18,7 

Teor 

(% Fel 

17,8 

16,6 

17,1 

16,1 

19,0 

Oistrib.J.i.ção 
oo Fe (%) 

16,2 

11,5 

12,6 

8,7 

11,4 

Tabela 5 - Dacbs relacionados à fração não magnética 

do itabirito. 

b - Flotação 

b.3.1 - aniõnica 
Os resultados obtidos na flotação com coletores carbo-

xilicos são apresentados nas tabelas de n9 6 a 11. 

) 
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Cole to r 
( % Fe ) 

aliment. concent. recup. 

Oleato 32,9 43,3 49, 1 

Talloil 32,9 33,3 98,1 

35,0 35,2 98,3 

Oleo arroz 34,0 34,2 98,8 

32 5 33 1 98 3 

Tabela 6 - Resultacbs obtidos, can diferentes ex>

letores (1000 g/t) ｡ｯｾ＠ 9,5 (NaC.f!) 

cem o itabirito (65 x 400 malhas). 

Tall Oil % Fe ) 

(g/tl aliment. concent. recup. 

250 19, o(?) 61,1 10,9 

soo 37,4 51,6 74,1 

750 34,0 46,4 73,3 

1000* 34 o 34 3 98 2 

Tabela 7 - Influência da ooncentração do coletor 

na flotação do itabirito(65 x 400 ma

lhas). 

(*) Os valores apresentados correspondem à média, 
já que, o teste foi feito ao duplicata. 

Reagente 
auxiliar 

Querosene 

Oleo ､･ｾ＠
mona 

Oleo diesel 

Teor (% Fel Recl.lperaçáo/Fe 

alimentação ooncentrado (%) 

31,4 

33,8 

31,8 

46,0 

41,9 

32,0 

. 74,0 

79,0 

93,6 

Tabela 8 - Resultados obtidos oom diferentes hidro

carl:xxletos (500 g/t), an pH 9,5(NaOH) , 

na !lotação de itabirito (65 x 400 ma -

lhas), com tall oil (500 g/t). 
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Querosene 
(\ Fe) 

(g/t) aliment. concent. recuper. 

o 37,4 51,6 74,1 

500 31,4 46,0 74,0 

1000 35,1 38,9 90,0 

1500 32,6 36,8 85,6 

Tabela 9 - Influência do querosene(coletor auxi

liar e estabilizador de espunas) , na 

flotação do itabirito(65 X 400 naJ.has), 

can tall oi1(500 g/t), en pH 9,5(NaCE). 

Depressor 
( ' Fe) 

(g/t) aliment. o::>ncent. recup. 

o 31,4 46,0 74,0 

125 35,1 48,3 78,8 

250 35,6 54,5 59,7 

soo 40,4 5-l.,S 28,9 

Tabela 1 O - Influência da concentração do meta

silicato de sódio pentahidratado,na 

flotac;ão do itabirito (65 x 400 ma

lhas), cem tall oil (500 g/t), CJllei:2 
sene(SOO g/t), en pH 9,5 (NaOO). 

Granulanetria 
( \ Fe ) 

da alimentação 

(malhas) aliment. roncent. recup. 

65 X 400 30,2 44,4 78,9 

-65 32,6 34,0 85,7 

-400 29.5 42.1 1.4 

Tabela 11 - Influência da faixa granulanétrica da 
alimentação en flotacão cem tall oil 
(750 q/t). 

I 

! 
! 

ｾ＠
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b. 3. 2 - catiênica 

Os resultados obtidos na flotação reversa, com a ami

na Hoe F 2792, são apresentados nas tabelas de n9 12 a 14 . 

Teor (\Fel Recuperação do Fe 
ｾ＠ Ali.!taltacão concentrado ( ' ) 

7 37,9 61,2 82,5 

8 37,9 6417 75,0 

9 35,7 59,4 78,3 

10 37,1 61,7 78,1 

11 38,1 65,4 82,4 

12 38 9 46(8 97 1 

Tabela 12 - Influência ､ｯｾＮ＠ na flotação do itabirito, 

o:m amina (500 g/t) • Utilizou-se o Na ｡ｩｾ＠

mo regulador de ｾﾷ＠

Cole to r ｔ･ｯｲＨＥｆｾＩ＠ Recuperação do Fe 

(g/t) Ali.!taltação Concentrado ( \ ) 

250 38,6 48,5 96,2 

500 35,7 59,4 78,3 

750 37' 1 64,8 74,8 

1000 37 4 . 66 9 69 4 

Tabela 13 - Influência da concentração da amina Ikle F 2792, 

na flotacão do itabirito an ｾ＠ 9,0 (Naa{) 
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Depressor Coletor Cone. 11

cleaner" Recup./Fe Ali.rre1t. 
(Scavengerl (Rougher) Teor (%) (%) (% Fel 

dextrina amina 54,7 89,1 34,2 (1000 g/t) (500 g/t) 

5lÚrlo éllllina 58,4 29,1 33,8 (1000 q/t) (500 g/t) 

amido amina 58,0 70,3 33,7 
(250 g/tl (250 g/tl 

Tabela 14 - Result.Dos obtlõos em testes can estágios de li!!! 

peza e recuperação. O "rougher" foi realizado 

sen de?ressor, en pH 9,0. No "cleaner" adicicnou 

se 500 g/t de amina Hoe F 2792. 

Nos testes seguintes, sem a adição de depressor, tes

tou-se a flotação sem deslamagem e a concentração da amina nos está 

gios "rougher" e "cleaner". Os resultados estão na tabela 15. 

Coletor (a/ti Cone. 
11

Cleaner" Aliment . 
• Ralgher" ••cleaner'' Tear (%Fel (% Fel 

1000 soo 32,2 98,7 31,8 

1000 1000 31,9 98,5 31,4 

1SOO soo 31,6 97,2 30,6 

1SOO 1000 33,4 96,6 32,1 

Tabela 15 - Influência da CCI'lCentracão da amina, nos estágios 

•Rougher• e "Cleaner", em pH 11 (NaOOI , na flotacão 

do itabirito san deslamagem. (Rr 2 rejeito "rougher"l 

IV. AVALIACitO DOS RESULTADOS 

a) Estudo de beneficiamento 

a.1 -métodos gravimétricos 

1 
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a.1.1 - Jique 

A jigagem foi testada como alternativa para a concen

tração gravimétrica das amostras ou como um método de ｰｲ￩Ｍ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

ção para descarte de massa. 

Chegou-se a teores de 57% Fe porém com recuperações 

insignificantes (12,6 e 22,5%, nos melhores testes). Praticamente ' 

todo o ferro da amostra ficou no misto e no rejeito. 

a.1.2- mesa 

Os testes de mesagem, mostraram a possibilidade de se 

chegar a concentrados com teores acima de 65% Fe. A recuperação é 

baixa (52,9% do ferro, no melhor teste). No entanto, hã a possibil! 

dade da recirculação dos rejeitos. 

Considera.ndo-se os teores bastante elevados dos con 

centrados, dos testes 3, 4 e 5, poderia-se juntá-los aos respecti 

vos mistos . Os resultados dessa "blendagem" estão na tabela 16. 

a.1.3- espirais 

Nos testes iniciais, foi possível se chegar a concen

trados com 57,7\ Fe e 78,4% de recuperação. Há amplas possibilida

des de se conseguir concentrados com teor acima de 60% Fe. A ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração pode ser elevada pela recirculação do "rejeito". 

--·-·· 
Teste cone. + misto recuperação 

n9 (% Fel de Fe (%) 

3 61 , 1 71 ,2 

4 57,1 69,6 

5 62 5 ＷｾＭＭ

Tabela 16 - Resultados obtioos, na mesagen, <X)ltl o 

itabirito, juntando-se o ooncentraoo 

<XIII o misto. 

b.2 - concentração magnética 

Nos testes com a fração granulométrica 10 x 28 não 

houve, praticamente, nenhuma concentração de ferro. Os resultados 

são negativos, também, nas faixas 10 x 65 e 28 x 65 malhas. Com a 

faixa granulométrica 65 x 200 malhas chegou-se a concentrados com 
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53,5\ e recuperação de 78,9\. Os resultados foram melhores nos tes

tes . com faixas granulométricas mais ｦｾｮ｡ｳＮ＠ Com a 150 x 270 malhas ' 

foram obtidos concentrados com 60,3\ Fe e recuperação de 80,2%. Com 

a 270 x 400 malhas, chegou-se a concentrados com 58,7% Fe para uma 

recuperação de 70,8\. 

Os resultados apresentados na (tabela 5) mostram a ｰｯｾ＠

sibilidade de se obter um descarte de massa, significante, com a e

liminação da fração não-magnética do separador. A fração descartada 

c()nteria uma percentagem do ferro bastante pequena. Essa pré-conce!!. 

ｴｲｾ￣ｯ＠ proporcionaria uma redução considerável na massa de alimenta 

￣ｾ＠ do moinho. -

b.3 - flotação 

b.3.1 - aniõnica 

Dos coletores carboxílicos, experimentados, o oleato 

de sódio foi o mais eficiente (nas . condiçôes testadas). Um aumento 

de concentração do tall oil, provoca uma queda no teor e aumento na 

recuperação. A concentração ideal parece estar em torno das 500 g/t 

51,6%, no teor, com 74,1\ de recuperação. A saponificação do tall 

oil não melhorou os resultados. Os coletores auxiliares, testados , 

proporcionaram uma elevação na recuperação, porém, intensificaram a 

flotação da ganga prejudicando, sensivelmente, a seletividade. Esse 

efeito foi proporcional ã concentração do agente auxiliar. O metas! 

licato de sódio provocou uma pequena elevação no teor a custa deuma 

significativa queda na recuperação. A deslamagem a 400 malhas eleva 

o teor do concentrado com uma pequena queda na recuperação. A ｴ･ｮｴｾ＠

tiva de se flotar a "lama" (fração abaixo de 400 malhas) foi fraca=: 

sada observando-se a produção de uma espuma desmineralisada. 

Com base nestas observações programou-se novos testes 

com oleato de sódio, em pH elevado, a fim de se evitar (ou diminu -

ir) a ·ativação da ganga silicatada, devendo-se fazer, nestas condi

ções novas tentativas, com o silicato de sódio (como dispersante e 

depressor). 

b.3.2 - catiônica 

Excelentes resultados foram alcançados numa ampla fai

xa de pH (7 a 11) em testes que usou-se apenas amina (500 g/t), ó

leo de pinho e hidróxido sódio. No melhor teste, conseguiu-se um 
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concentrado com 65,4% Fe e recuperação de 82,4% Fe. De acordo com o 

previsto, em se tratando de urna flotacão reversa, um aumento na con 

centração do coletor eleva o teor do concentrado e diminui a ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração. No melhor teste (com 1000 g/t), conseguiu-se um concentrado 

com 66,9% Fe e 69,4% de recuperação. A tentativa de se elevar a re

cuperação, através do uso de um depressor, foi negativa. A ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

cão manteve-se nos mesmos niveis e observou-se uma pequena quedanos 

teores. Não observou-se nenhuma seletividade nos testes realizados 

sem deslamagem. Numa tentativa de otinização dos resultados ｡ｮｴ･ｲｩｾ＠

res aumentou-se a concentração do coletor e realizou-se "scavenger• 

a fim de se elevar a recuperação. Os teores ficaram abaixo do que 

se poderia esperar (53,3% Fe com 1000 g/t). Os teores, calculados, 

de alimentação ficaram um pouco abaixo dos valores, normalmente, eE 

centrados na faixa granulométrica (65 x 400 malhas). A etapa •sca

venger", nas condições testadas, mostrou- se desnecessária. 

V. CONCLUSÕES 

a) Caracterização 

A distribuição uniforme, do ferro, em todos os ｾ＠

de partlculas, não permite uma pré-concentração por classificação ' 

granulométrica. 

O itabirito apresenta uma liberação satisfatória, para 

os processos de concentração, a partir de 65 malhas. 

b) Estudo de beneficiamento 

O método de jigagem é descartado até mesmo como meio 

para uma pré-concentração . A ausência de liberação, na faixa granu

lométrica adequada ao jigue, é a causa dos resultados negativos. 

A mesa vibratória pode ser usada como método de conceE 

tração capaz de proporcionar concentrados com mais de 60% Fe. A 

principio a baixa recuperação (pouco acima de 50% do ferro) não se 

apresenta como problema já que, em escala continua, não há dificul

dade para a recirculação, dos "mistos", em estágios "scavenger•. 

A separação magnética (a seco - separador de rolo indu 

zido) deve ser considerada uma importante opção como método de pré

concentração. ｾ＠ possivel um considerável descarte de massa com pe -

quena perda de ferro. Deve-se considerar também a possibilidade de 

se adotar a separação magnética, como único método de concentração, 

ｾ ｟ｩ＠
•: 

ii 

I 
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já que nos testes realizados com o itabirito, abaixo da granulome -
tria de liberação, foram obtidos concentrados, com teores, bem pró

ximos de 60\ de Fe. 

De todos os métodos de concentração experimentados, a 
flotação catiõnica, foi o que apresentou os melhores resultados em 

termos de teor e recuperação. O processo consiste no uso de um sal 

de amina primária, óleo de pinho, e hidróxido de sódio. Há necessi
dade de uma deslamagem. A fração descartada contém pouco mais que 

10t do ferro existente na alimentação. A recuperação dessa "lama• ' 
nio é possível com esse tipo de coletor. 

Com base no que foi observado pode-se concluir que é 

possível se chegar ao concentrado desejado (60% Fel através de ｭ･ｳｾ＠

gem, separação magnética, ou flotação, desde que o minério esteja ' 

em qranuiometria abaixo de 65 malhas. O fator económico deverá dec! 
dir o método a ser escolhido. 
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