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M'LICAr,JiO DA SEf'l'IIli>I;NJ M/'Qlt'TIO. DE KLTA INI'ENSIDADE N/\ 

Pl.IRI!"ICAÇJ.o DE a:JNCENl'Rl'lrn> M'ATf'l'ICOO DA A!Wt:RTIL 

I.auro Akira Takata (1) 

Paulo FeiT\êll'rlo Tardelli Sachs (2) 

José Maria l'b;Jueira de Assis (3) 

A !•'lixa seletividilde apresentada pela notação, em função de ｯｯｯｾ＠ · 

cia de minerais hidratados de ferro associados à apatita, in'plica em 

significativas perdas desta última no rejeito do beneficianento. Tal 

fato levo.1 ao estudo do processo de separação magnética de alta in

tensidade, =alternativa para·aunentar a recuperação metalúrgica 

no beneficiamento do fosfato. 

A viabilidade técnico-econêmica do investimento de 4, 5 milhÕes de d2 
lares, para um aumento de 10% na produção do concentrado mais nd:>re, 

possibilitou a ilr{>lantação de circuito industrial de separação ＱＱＧｾ＠

tica de alta intensidade, cc:rn resultados dentro das el<pect:ativas. 

'lbe 10111 selectivity of the flotation process, due to the occurrence 

of iron-hydrated rninerals associated with apatite, resulta in 

significant loss of the latter in the tallings. 'lhls fact caused 

Arafertil to study the wet high-intensity magnetic ｳ･ｰ｡ｲ｡ｴｾｯｮ＠

process, as a way to increase phosphate recovery. 

'lbe teclmical-econcrnical feasibility of the 4,5 rnillion dollars 

investiment, by increasing the highest quality cx:noentrate production 

by 10%, resulted in the high-intensity magnetic separaticnindustrial 

circult, presenting thc expected resulta. 

(1) ｾｩｲｯ＠ de Minas, Gerente de Tecnologia da ARAFE:Rr!L. 
(2) ｾｩｲｯ＠ de Minas, Chefe do Departamento Planejamento e tbntrole da ｾ＠

dução da ARAFfm'IL. 
(3) Dlc}enheiro de Minas, Olefe do Departamento EhgenhariadeftinasdaArafértil. 
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' 1. - INl'RXl'.JC;1Ll: 
A !lraférti1 é ｾＮｭ｡＠ erpresa que produz, a partir do beneficiamento de núnério 

residual da intrusão alcalina de Araxá, apraximadamente 1.000.000 t/a de CO!! 
centrados apat!tioos. Desse total, a enpresa COIUICIIle cerca de 20% em suas 

unidades de solubilização, destinando o restante à venda oo mercado de maté

rias primas para a indÚstria nacialal de fertilizantes fosfataà:>s. 

Devido is caracterlsticas dos minérios, ooa quais se observa frequenterrente 

IDil Intima associação de apatita OCIII óxidos de ferro, a produção de concen
trados apat!tioos OCIII biWa:>s teores de Fe2o3 por processos convencionais de 

beneficiallento tan se oonstitu!do num dos grames desafios à realização dos 

trabalhos de concentração e otimizaçiio de processos. 

A alternativa enccntrada foi a aplicaçiio de um processo mais seletivo que a 

flotação - a separação magnética de alto canp:> - em exxtt:llementação àqueles · 

já existentes, para at!n11r os aunentos de recuperação de P205 alJrejaàos, JDa!! 
tendo a qualidade doa produtos do beneficia!rento. 

2. - MINA E BEN!:FICINo!ENro: 

ＲＮＱＭｾＺ＠

o minério de fosfato, atualmente em lavra, está contido oo manto de altera

ｾ＠ da intrusão alcalina e apresenta a seguinte ｃｘｾｾｰｃ＾ｓｩ￣ｯ＠ néiia para os 

principais óxidos e minerais presentes: 

()J.Ímica fl.ineralógica 

P205 : 18,0 llpatita : 33,0 

cao I 20,0 I.inl:lnita/Goethita : 19,8 

Fe203 : 24,5 Gorceixita : 8,9 

MJO : 0,8 Barita : 5,5 

BaS04 : 5,5 Magnetita : 7,5 

Fe304 : 7,5 Mica : 2,8 

Si02 : 6,0 calcita/l)olanita : 3,9 

Ti02 : 4,5 ()lartZo : 4,8 

Al203 : 3,0 Anatási9/Ilnenita : 5,2 

co2 I 1,8 

As variaçÕes bruscas é extremadas de exxtt:lCSições químicas e mineralógicas, do 

grau de intenp!riS!!O, dos tipos de associação entre minerais, não pennitem 

uma caracterização adequada da jazida !;X)r Itétodos usuais, tendo sido necess!, 

rio o desenvolvirrento de um rrodelo de caracterização tecoológica, c;:ue class.!_ 

fica cada tipo de minério, de acordo cx:m o seu potencial de deserlperlOO oo 1:J!. 
ｮ･ｦｩ｣ｩ｡ｾｾ･ｮｴｯＮ＠
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Portanto, para alcançar um elevado nivel de oonhecirrento relativo ao miné

rio, foram necessários nw:.itos anos dedicados a canpanhas de SOI'ldagens, ｭ｡ｰ･ｾ＠

nentos geol6gioos, desenvolviroonto tecnol6gioo e obtenção de dados indus

triais do processo de beneficiamento. 

Utilizando-se a caracterização de minérios aplicada ao planejenento de la

vra,, tornou-se posslvel prever as oondições nédias da jazidae constatar que, 

oan a evolução da lavra, haverá participação cada vez maior de minérios oan 

apatita contaminada oan óxidos de ferro oo ''blending" da lavra, para que o 

rresno seja mantido a:vtpatlvel oan as reservas existentes. 

2.2- Beneficiamento: 

Par!l. o bere!iciarrento de minérios fosfátioos, a Arafértil possui uma unidade 

industrial próxima à mina, que oontenpla as seguintes etapas processuais: br! 

tagens primária e secundária, hoocgeneização, noagem e classificação, desla

magens, flotação de barita, flotação de apatita, renoagem e reflotação de 

apatita do rejeito, filtragem e secagem de concentrados. 

O projeto original foi concebido para processar 2.800.000 t/a de minério oan 

15,7% P205 e produzir 570.000 t/a de concentrado apatltico oan 35,0 P2o5 e 

3,0% Fe2o3, oan uma reeuperação global de P2o5 igual a 45,4%, oondições al

cançadas logo após o inicio da operação, oo final de 1977. 

h:> longo de vários anos de operação da unidade industrial de beneficiarrento, 

ltllitos trabalh:ls de otimização de processos e de desenvolvimento tecnológico 

foram realizados, resultando em inúrreras nodi.ficaçõcs de circuitos e ｩｮｴｲｯ､ｾ＠

ç.ão de oovas técnicas de processamento mineral. A usina assim m:xlificada 

apLcsentava em 1986 uma capacidade de alirrentação de 3.800.000 t/a de miné
rio oom 14,5% de P2o5 apatltioo, para uma produção de 920.000 t/a de concen

trados apatltioos, significando uma recuperação global de P205 igual a 

57,5%. 

Para atingir esses niveis de recuperação de P205, aproveitando ao mãxino os 

potenciais dos minérios e dos processos existentes, foi necessário o desdo

brarrento da produção de concentrado em três produtos oom caracterlsticas di

ferentes, conforrre IIDStrado a seguir: 

Tipos de Produção 

anual 

560.000 

240.000 

120.000 

35,5 3,5 

33,0 

31,0 

6,0 

8,5 

O GCA e R:A são obtidos a partir da classificação em hidrociclones do CCI'lCle!! 
trado apatltioo da notação, sendo o GcA a fração grossa e oR:Aafração fina. 
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O rejeito final da flotação, apõe d-..saguanento, condicionamento e refl.ota

ção, resulta oo JCA, 

Q:xn o almlnto na participaçci:l do minério oaa. apatita oontaminada, esse per

fil de produção seria alterado, di.mi.rn.linà:l a produção de concentrado GCA,que 

é o pr1.ncipal produto a:mercial., por ser m!Ús nobre, e aunentando as produ

c;Ces de concentrados FOI. e !CA, m!Ús inpuroe, que são destinados principal

mente ao consUID interno. Além disso, devido às características dos proce_!! 

.aa exilltentes, a alteração desse perfil de produção significaria talrbém J;ll!! 

das expressivaa na recuperação total de P
2
o

5
• 

Diante deua situação, tornava-se neoeuário o desenvolvimento de ll11\ proces

so I11!ÚS seletivo que a flotação, que a substituísse ou a OCXtplementasse, o:m 

o objetivo de manter a qualidade doa produtos do beneficiamento, apesar da 

piora na qualidade dos minérioe utilizados. 

3, - IESf2M)LVDEN!O ｾｉｃｘ＾Ｚ＠

3.1- Ensaios de Laboratório - Testes Exploratórios: 

011 estudos preliminares foram desenvolvidos oan ｾｮ＠ equipal!Eilto Eriez L-4, 

deaoontlnuo, equipado CXlm matriz quadriculada e intensidade de canpJ de 

8.000 Gauss. Foram esoolhidos oa seguintes produtos ela Usina Industrial para 

ｾ､ｯｳ＠ ensaios de separação magnética de alta intensidade: 

- concentrado rougher (Ri) 

- ooncentrado 39 cleaner (CA) 
- ooncentrado apat!tico grosso (<X:A) 

ｾ＠ concentrado apat!tico fioo (FCA) 

- concentrado apat!tico refl.otado (l'CA) 

Os resultados mais significativos dessa etapa de testes foram: 

Produto 
Alimentação Não-magnético Magnético RecuperaçÕes 
P20

5 
Fe2o3 

P20
5 

Fe20
3 

P203 Fe203 Massa P205 Fe2o3 
R; 32,5 6,4 35,2 3,8 26,9 12,0 67,9 73,5 39,9 

CA 34,5 5,4 35,4 4,3 28,3 13,0 87,4 89,7 68,9 

OCA 36,0 2,9 37,1 1,8 29,8 9,3 85,3 87,9 52,5 

FO. 33,5 6,2 34,7 4,8 28,5 12,2 81,2 84,0 63,0 

!CA 31,7 7·,2 34,1 5,6 26,3 12,2 75,6 81,3 58,8 

Q:lncluiu-se a partir dos resultados apresentados anteriornente, que: 

- A separação magnética de alta intensidade aplicada à purificação de COilCII!!!. 
traãos apat!tioos, intennediários ou finais, rrostrou resultados bastante 

prauissores. A significativa redução no teor de Fe2o
3 

desses produtos ｾ＠

ziu à oontinuidade do trabal.OO. 
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- O processo de separaçãp magnética de alta intensidudc apresentou boa sele

tividade, particularnente para o trat.arrcnto de concentrados cem granulare

tria grosSa. 

- Dentre os ooncentrados apat!tioos com granulorretria grossa, o :R:A não ｡ｰｾ＠
sentou potencial para produção de ooncentrado mais nobre. 

- O ·ooncentrado rougher necessitaria nova etapa de purificação posterior, ｾ＠

ra adequação dos teores de p
2
o

5 
c Fe

2
o

3 
às especificações de marcaà:l. 

-A curto prazo, a alternativa rrais interessante para a continuidade dos es 

tudos nostrou ser a purificação do GCA. 

3, 2- Dlsaios . ＺＬ ｾ＠ laboratório - Testes oom GCA: 

Procurou-se, a partir dos malhares resultados alcançados anteriormente, estu 

dar cem maior nivel de detalhe as principais variáveis do processo, concluin 

do-se que: 

- A elevação da intensidade do carrpo magnético de 4. 000 para 8. 000 Gauss ｾ＠

trou redução na recuperação de P
2
o

5 
e Fe

2
o

3 
no produto desrnagnetizaà:l, ha

vendo consequente nelhora na qualidade desse produto. 

- Os ensaios executados cxxn GCA rrostraram que a matriz quadriculada permitiu 

maior redução no teor de Fe
2
o

3 
do produto desmagnetizado, porém cem maio

res perdas de P2o5
, cx:.t!parativanenle à matriz expandida média. 

- Ensàios realizados com matriz ranhurada, tipo Jones, rrostraram resultados 

equivalentes aos obtidos cem a matriz expandida nédia. 

- Ensaios realizados em laboratórios da Boxmag, utilizando matriz constitui

da por barras transversais inclinadas a 70 graus em relação à horizontal, 

nostraram similaridade cem os resultados ant.eriores. 

-A lavagem do produto não-magnético permitiu a obtenção de maior ｾｲＡ＠

ção de P
2
o5 , enixlra cem teor mais elevado de Fe2o3 . 

A partir das informações disponiveis até então e a expectativa de se alcan

çarem bons resultados na purificação de concentrados apatiticos, via separa

ção magnética de alta intensidade, decidiu-se pela continuidade dos testes, 

em escala piloto. 

3,3- Ensaios Piloto - Testes Exploratórios: 

Nessa fase de testes, além de se buscar a confirmação dos bons resultados da 

aplicação da separação magnética de alta intensidade na puri ficação do ｰｲｯ､ｾ＠

to final, COIIplenentarmente à flotação eY.istente, procurou-se tanilém est;.u::lar 

as hipóteses de sinplificação ou até nesno eliminação dessa última. 
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Os eatulba prel1Jninares for11111 desenvolvidos <XIII 1.111 separador magrético contf. 

J:UJ, Eriez. ncde1o CF-5, equipado com matrizes expandidas médias e ｩｮｴ･ｮｳｩｾ＠

de de callp) de 7. 000 Gauss, tendo sià:> seleci.onados os seguintes produtos ｾ＠

ra elCII!Q1Çào dos ensaios: 

- alimentação nova da flotação de cp:oesos de apetita (N«;) 

- ooncentraà:l rougher de 1.111 único estágio de !lotação pilt:o (Ri) 

- concentrado apat!tioo grosao (OCA) 

Os resultados mais significatiVOII dessa etapa de testes foram: 

Produto Alilrentação Não-magnético Magnético ｾｲ｡･ｳ＠
P205 re2o3 P2o5 re2o3 P205 ｾＰ Ｓ＠ Massa P205 re2o3 

»C 

R; 

<rA 

23,4 12,5 

33,5 5,4 
35,2 4,0 

29,4 

35,1 
36,0 

3,9 

3,0 
2,7 

16,3 22,7 

25,7 16,5 
26,9 17,4 

54,4 
82,3 

68,3 
86,4 

16,9 
46,0 

90,8 94,0 60,0 

Qlnc:luiu-ae, a partir dos resultados apresentaà:>s anteriormente, que: 

- A aplicação da separação magnética de alta intensidade para tratamento à:> 

»C inpllcaria em hotação posterior à:> produto não magnético, para enri

quecinento em P2o5 e redução IX> teor de Fe
2
o

3 

- o conoentrado rougher, apesar de resultar em produto não-magnético próxim:> 

ia especificações de mercado, apresentou níveis de recuperação baiJ«:>s na 

notação, realizada em célula convencional. 

-Para arrbJs os produtos nencionados anteriormante, a utilização da separa

ção magnética de alta intensidade illplioaria em adaptação do circuito 

atual de flotação para inplantação à:> l'lOIIO processo. 

- A alternativa de tratamento do OCA, npstrou-se interessante sob o aspecto 

de exigir rrenor investirrento em equipalll!l1tos e inplantação das novas ｩｮｳｾ＠

l.at#ies em equipamentos e possibilitar a inplantação das novas instalações 

em sequência ao circuito de beneficiamento já existente. 

- A partir das infonnações disponíveis, decidiu-se pela ccntinui.dade ã:>s tr! 
balOOs de purificação do OCA, em escala piloto. 

3.4- Ensaios Piloto - Testes com OCA: 

Para a execução dessa etapa, foram realizados testes industriais a partir de 

minérios representativos da situação média da mina, em temos de qualidade 

da apatita, produzimo-se concentrado GCA com diferentes teores de Fe
2
o

3
, 

acima das especificações de mercado, quantificando-se os respectivos aUI!E!I'I

tos de produção. 
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1\s principais conclusões ootidas cm escala piloto oom esses concentrados fo

ram: 

-Até o limite téstado de 4,5% de Fe
2
o

3
, poder-se-ia obter, com ｦｯｬｾＬ＠ um 

produto dentro das especificações de rrercado. 

- R:>tações cb carrossel mais baixas apresentaram rrelhores resultados, sen

do que o a1:11e11to na velocidade do JroSI!O inplioou em significativas perdas 

de P205 e perda de seletividade do processo. 

- can relação à taxa de sólicbs al.i.rtaltada, indicada CXJITD 200 kg/h pelo fa

bricante, una variação de 50\ acina e abaixo deste valor de referência, 

não alterou os niveis de recuperação em P
2

0
5

, porém correlaciorxJU-se dire

tameru:;t,; com a recuperação de Fe
2

0
3

• 

- A variação da concentração de sólidos na al.i.rtaltação, dentro da faixa ope

racional de 30% a 40% em peso, não alterou o desesrpenh:l do processo. 

- A vazão da água de lavagem cb produto. não-magnético correlacionou-se dire

tarrente oom as recuperações de P
2
o

5 
e Fe

2
o

3
• 

- Os resultados obtidos com matrizes ranhuradas, tipo Jones, confirmaram a 

equivalência entre os diferentes tip:>s de matrizes ensaiados. 

- A geração de produtos finais can elevada diluição, em fW'IÇão cb alto cons!! 

rro de águas de lavagem, inplicaria em operações para adensarrento desses 

produtos e recuperação da água irrlustrial. 

4. - PIDJE'ID INDUSTRIAL: 

Tenà:> em vista as inúrreras vantagens a serem auferidas oom o novo processo, 

relativas à melhor seletividade na purificação do fosfato e adequação cb 

blending às oondições reais da Mina, possibilitancb o seu melhor aproveita

mento, iniciaram-se os estudos referentes ao projeto industrial. 

O circuito idealizado consistia basicamente nas seguintes operações: 

Classificaç-ão do concentrado da flotação em hidrociclones de lO", favore

cendo o GCA na partição de massa, porém evitancb a presença de finos no se 

parador magnético. 

Separação magnética de alto caJitX>• 

Desaguamento cb produto não magnético, adequaOOo a porcentagem de sólicbs 

à filtragem. 

Filtragem cb GCA, demandando novo filtro por ser o antic,p Sllb-dinensionacb 

para o . aunento de produção. 
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Classificação à:> produto magnético, incoxporando sua fração mais rica ao OCA. 

Aeativação à:> espessador para recuperação de água. 

O projeto foi aprovado em agosto/86, para ｱｾ･ｲ｡ｲ＠ no final do ano de 1987. 

Dispenderam-se 4, 5 milhÕes de àSlares, tenck> p::>r premissa o aunento min.ino 

de lO% na produção de OCA, o concentrado apat!tioo mais nobre, 1.m1a vez que o 

eatuà:> t:écni.oo-eoorioo resultou em taxa interna de retorno excepcional. O 

investilrento total, rneSII'O considerando os acréscinos de energia elétrica, 

mão-de-obra e nteriais de manutençã:>, seria pago em menos de 3 anos. 

Na seleção à:>s separadores, foram ｾｩ､ｯｳ＠ três equipamentos da '191 nodelo 

HIW-4, cem tecnoloqia OOXM!IG, cem capacidade rnn1nal. e máxima de 35 t/h e 

45 t/h, respectivamente. Os l!leSII'OS são providos de matrizes inclinadas, C01'l!!. 
tit:\Üdas p::>r barras de aço inoxidável, na forma de cunha. o carrp> magnétioo 

nan1nal é de 12.000 Gauss, medido externanente às ntrizes, trabalhando em 

ｾ＠ cem 10.000 Gauss, em função do aquecinento das bobinas. Há diSp::>siti

vos para variação ãq canp:> magnétiCXl e da rotação, esta, cem faixa ｱｾ･ｲ｡｣ｩｯﾭ

nal de 1 a 4 tpn. 

mn noveut>ro de 87, teve início a pré-operação do circuito, resultando de ｾ＠

diato em aunento de 7%, na produção de <X:A. PoUCXls meses após, foi consolid! 

da a oova qlE!ração, cem aunento real min.ino de 10% na produção de OCA, can

fo:r:na esperado. 

Atualmente, a flotação tem p::>r função efetuar ·a concentração da apatita, ob

jetivanõo a máxima recuperação p::>ssível, sem CXli!Fromisso cem as característ!_ 

cas fina.is à:> produto, em tenros de Fe2o3
• Posterio:rnente, os separaà::>res 

magnétiCXls asseguram um produto final dentro das especificações, através da 

nacção dos óxià::>s hidratados de ferro, e consequante elevação do teor de 

P
2
o

5
• .1\liam-se, assim, os benefícios da notação, de facilidade ｱｾ･ｲ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠

e bailCD8 custos para grames massas, cem os da separação magnética, cem alta 

recuperação e extrema seletividade na reroção de i.nplrezas. 

A fl.otação de grossos teve suas recuperações mêd1as elevadas em oeroa de 25% 

em massa e 23% em apatita. Os separadores ｾｴ｡ｬ＠ recuperações de 91% a 

95' em nassa e 93% a 97% em apatita. a.tlora cem peJ:das adicionais de cerca 

de 5' em masàa no desaguamento do nio-1nagnétioo, resulta em qanh:> 1IÚnil!D de 

10% na produção final de OCA. 

Deataca-se, ainda, que o rnenciooado desaguamento é de grande i.Dp:lrtância pa

ra o processo, p::>r eliminar part!culas finas ainda ccm alto teor de Fe203" 

<l:Jiprova-se que há nessas frações baixa seletivi.dade, em função da pouca 
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a naolaçlo deau alft- • ＮＮＬＮＮ［ｾｾ･･＠ - r- Ｍｾｲｬｯｬ｡ｬ＠ - f-•• 
- ao1.. .. ••1oroo de y1 ,y2 ... y ... 1 ｬｭｯｱｯｯｾ＠ por faixa -W
ｾｲｩｯ｡Ｎ＠
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massa magnética, confrontada can a água de lavagem e o próprio arraste do 

fluxo de polpa. 

Constata-se que can inversões da ordem de 10% do investimento inicial da Fa

se 1 do Projeto Arafértil, c::al\)reenderrlo apenas a área mineral, obteve-se a!! 

mento de 75% na capacidade de produçiio da planta, increnentarrlo em 38% rela

ｴｩｾ＠ a recuperaçíK> de P2o5 , ain::la ｾ＠ explorarrlo \III minério de qualidade ｾ＠

ferior ao lavrado inicialmente. 

O Projeto Alto canp:> foi decisivo na maximização da produção do concentrado 

mais oobre, destinado exclusivamente à oooercialização, sendo atualmente a 

principal fonte de receit? da :etpresa. M..ú.tos outros investimentos, enixlra 

decisivos :Y> ｾｲ･ｬｨｯｲ＠ aproveitamento do P205 contido nas reservasdaArafértil, 

inplicaram em aUirento na produção de concentrados IreOOS robre, dest.irlaó:ls 

principalmente ao consUIIO cativo. 

Tão inportante quanto o ganro de produção foi a ｾｴｩ｢ｩｬｩｺ｡￣ｯ＠ entre o 

atual programa produtivo e a realidade ､ｾ＠ Mina, em tenros de participação do 

minério residual nas pilhas de alimentação da Usina, de acordo cana média 

da jazida. 

ＵＮＭｾＺ＠

Q3 autores agradecem às seguintes Ellpresas, cuja cooperação foi inportante 

para o êxito desse Projeto: 

- CIM1 - O::ftFanhia Brasilcria de Matalurgia e Mineração 
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I!JISAIC6 IE ｾ＠ - T&S'l'ES a:M OCA 

IN!DISIIWE IE CN4PO 

Al1llentação de 8Õlià:)a : - 1 kq 

t .Slià:)a na alimantayio : - 30\ 

'l'ip) da IIIBtriZ I - Explwiida média 

Intenaidllde AJJ.nntaqão ｾ＠ Magnético ｾ｡･ｳ＠

C*p) P205 Fe203 P205 Fe203 P205 Fe203 Massa P205 Fe203 

4000 35,39 3,11 35,95 2,40 24,85 16,63 95,00 96,50 73,30 
8000 36,04 3,07 36,74 2,32 28,47 11,20 91,50 93,30 69,10 

TIPO IE MII.TRIZ 

A11mantação de .Slià:)a : - 1 kq 

t .Slidoa na alimentação : - 30t 
Int.enaidade de callp) : - 8000 gauss 

'l'1po da Al..úlent.açã:l ｾＰＰ＠ Magnético RecuperaçÕes 

lllatriZ P205 Fe203 P205 Fe203 P205 :re2o3 Massa P205 Fe203 

Elcpand.mêdia 36,02 2,86 37,09 1,76 29,79 9,27 85,30 87,90 52,50 
Quadric:ulada 36,04 3,07 36,74 2,32 28,47 11,20 91,50 93,30 69,10 

lAVAGEM 00 ｾ＠

Alimentação de 8ÓJ.iãJ11 I - 1 kg 

t aô1id:Js na alitrentação : - 30t 

Intensidade de cai!PJ : - 8000 gauss 

Tipo de matriz : - Expandida média 

Lavagem ALimentação Não-magnético Magnético IecuperaQÕes 

Não-magnético P205 Fe203 P205 P'e2°3 P205 Fe203 Massa P205 Fe203 

Sim 35,84 3,30 36,40 2,64 25,27 15,83 95,00 96,50 75,90 

Não 36,04 3,07 36,74 2,32 28,47 11,20 91,50 93,30 69,10 



Teor 

Fe203 

:t 3,5, 

:t 4,0% 

:t 4,5% 

a:>tação 
rpn 
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ENSAIQq PIImO - TESTES CXl>1 GCA 

'lmR DE Fe
2
o

3 
NA ALIMENrJ\ÇÃO 

Alinentação de sólioos - 200 kg/h 

% sólidos na alilrcntação - 30% 

% sólioos no produto nãcHnagnétioo: - 15\ 

% sólidos no produto magnétiex> 5% 

Intensidade de canpo - 7000 gauss 

ｔＧ ＺＢｾ＠ de rratriz - Expandida rrédia 

Pc,cação - 1 rpn 

Alirrentação Não-1!1agnétiex> Magnétiex> ｾ｡･ｳ＠

P205 Fe2o3 P205 Fe203 P205 I-'e203 Massa 

35,00 3,67 35,68 2,62 29,01 12,91 89,80 

35,12 4,02 36,04 2,66 26,85 17,36 90,75 

34,37 4,57 35,65 2,99 26,73 14,00 85,65 

.Alimentação de sólidos - 200 kg/h 

% sólioos na alinentação - 30% 

% sólidos no produto nãcHnagnétioo: - 15% 

% sólidos no produto rragnétiex> 5% 

Intensidade de campo - 7000 gauss 

Tip:> de matriz - Expandida niidia 

P205 Fe203 

91,55 63,95 

92,95 60,05 

88,85 56,10 

Alilrcntação Não-1llagnético Magnétioo Recuperações 

P205 Fe2o3 P205 Fe203 P205 Fe
2
o

3 
Massa P205 Fe2o3 

35,19 4,02 36,04 2,66 26,85 17,36 90,75 92,95 60,05 

35,26 3,98 36,48 2,42 29,39 11,49 82,80 85,65 50,25 

35,11 3,95 36,53 2,35 32,87 6,47 61,20 63,70 36,40 



ＷＰｾ＠

!HiAICS PIID!O - 'mSTES a:M OCA 

AI.DI!NJ:I'Ç1o IE stLmc6 

' aólià:le na alimentação : - 30% 

' aól.icbl no p.roc:luto nio-magnético: - 15% 

' aó11doe no p.roc:luto lllllgnét.ico 

Intansidade de caRpO 

Tipo de matriz 

R:lt:ação 

- 5% 
- 7000 gauss 

- Bxpluxi1da méiOO 

- 1 :tpll 

Alimentação ａｬｩｭ･ｮｾ＠ Não-magnético .Magnético :RecuperaQÕes 
kq/h P205 Fe203 P205 Fe203 P205 Fe203 Massa P205 Fe203 
100 35,23 3,97 36,42 2,48 26,71 14,64 87,75 90,75 54,90 
200 35,19 4,02 36,04 2,66 26,85 17,36 90,75 92,95 60,05 
300 35,16 3,97 36,11 2,80 27,55 13,34 88,90 91,30 62,65 

DIWIÇiio J». ALIMENr1lÇiio 

Alimentação de SÓlidos : - 200 kg/h 

' sólidos no p.roc:luto não-magnético: - 15% 
% sólidos no produto magnético : - 5% 
Intensidade de CélllpO : - 7000 gauss 

Tipo de matriz : - Expandida média 
RXação : - 1 :tpll 

' IIÓl.icbl Al:lnentação Não-magnético Magnético :Recuperações 

P205 Fe203 P205 Fe203 P205 Fe203 Massa P205 Fe
2
o
3 

30 35,19 4,02 36,04 2,66 26,85 17,36 90,75 92,95 60,05 
40 35,11 3,95 36,06 2,70 27,26 14,27 89,20 91,60 60,85 



Vazão 
água 
(1/h) 

606 

116 
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Alinentação de sólidos 

\ sólidos na alilrentação 

" ｾｬｩ､ｯｳ＠ no produto magnétioo 

Int.tmsidade de call{lO 

Tipo de matriz 

R:>tação 

' Alinentação Não-rcagnétioo 

sólidos P205 Fe203 P205 Fe203 

15 35,19 4,02 36,04 2,66 

20 35,48 4,08 36,48 2,50 

30 35,05 3,99 36,40 2,47 

- 200 kg/h 

- 30\ 

- 5\ 

- 7000 gauss 

- Expandida nédia 

- 1 rpn 

Magnétioo ｾ｡･ｳ＠

P205 Fe203 Massa P205 Fe2o3 

26,85 17,36 90,75 92,95 60,05 

28,45 15,19 87,55 90,05 53,85 

30,76 8,82 76,05 78,95 47,10 



us:m.a. llOlS'miAL tE ｾ＠
ｾ＠ tE ltiSSAS E P2o5 

ｾ＠
ORIGINAL .1\Nms AL'IO OM'O 

t/aoo (x 1000) t/aro t/aoo (x 1000) t/ano 
p2o5 (x 1000) P205 (X 1000) 

Alineltação 2800 440,5 3800 551,0 

Magnetit.a - - 209 6,6 

Lamas 896 110,1 1159 95,0 

Barit.a - - 133 6,6 

Rejeito 1334 130,4 1379 127,0 

O:>ncentrad>s 570 200,0 920 315,8" 

-OCA 560 198,8 

- FCA 240 79,2 

- I'CA 120 37,8 

- · 

ｾ＠ ｾｸＺｲｯ＠ CN-'l'O 

t/ano (x 1000) t/ano 
P2o5 (x 1000) ' 

3800 551,0 
I 

228 6,6 

1140 89,8 

152 6,7 

1280 103,7 

1000 344,2 

640 227,2 

240 79,2 

120 37,8 

..... 
o 
()) 
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FUJlC(X;JW4A DE BI:!Xnl ｾ＠ UflNll DE CDCfNI'Rl'C!'O ｾ＠ ａｐｾｉｌ＠

( ｍｾｾｉｏＩ＠

CUISSIFICM'.ÃO 
CXN:nrnWX) 

l-· --

M:>INHO 
DE E!OLI1.S 

DESLAMI\GEM 
DE ULTPAF]N)S 

ｾ
Ｎ＠

IJIMAS 

. 

FJ.J::IrlQD FINOS 
E ULTRAFIIDS 

ｒｔｾ］ｾｉＭＱ＠ -----------1, 
• +· 

FtliJ:'R.l\GD>! 
DE FIIDS 

; 
ＬＮｃｕｉｓｾｾ＠ I 

FILTR!IGEM 
DE RCA 

( 

FILTRJ\GEM 
DE GR:\5500 

! 
) OCA 

( FCA ) 

ｾ＠

ｅＳｾ＠



I 

711 

C 'A 

BIIL/II'Ç) DF. fo'JISSA - ｆｉｌｾ Ｎ＠

CIRCUI'IO SEPNU\Çi\0 fo'AG!f:f!CA DE 1\LTA INTrnSI[l710E 

96,00 52,00 . 

33,60 6,40 

100,0 100,0 

89,00 64,00 
34,47 5,14 

93,00 95,50 

I 
ALIM SEP MJIG. 
89,00 45,00 

34,47 5,14 
93,00 95,50 

SEP. MIIGN1':TICA I 
IILTA INI'CNSJDJ\DC 

I 
N M1\r. .. 

84,30 38,00 
34,90 4,49 

87,80 91,20 

I CLASSIFICACÃO _I 
HIDI1XICT.ctlES 20" 

I 
UNDF.R 

76,80 62,00 
35,51 3,49 

80,00 84,60 

I FIL'l'RAGEM I GCA 

I 
GCA 

78,00 90,00 
35,50 3,50 

81,30 86,00 

7,00 9,00 

22,00 23,26 
7,00 4,50 

4,70 8 ,00 

27,04 16,25 

5,20 4,30 

OJ coc 
7,50 3,00 

28,72 14,65 
7,80 6,60 

6 , 30 2,70 
27,48 16,73 f-
6,50 5,20 

ＭｉｾＮ＠ ｟ｒｊＺｘＺＺ｟｣｟ｲｾ｟ｲｯｊｉＮｊ＾Ｌｑ｜ＰＮＮＮＮＮＬＮＭﾷ＠ _coc_-_ __.)-

UD COC 

1,20 
35,06 5,09 

1,30 1,40 

t/h \ SCLIOC6 

TIDR P20
5 

(%) 'lR)R Fe
2
o

3 
(\) 

\ DISTIUBUIÇ'.i\o % DISnUBUICJo 
EM !'lASSA EM P205 . 




