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MCTODO LOGII\ PI\Rl\ DE:T F.RMIN/\Ç .i\0 DE PI\RÁ METROS
MAG Nf:T I COS DE t1I NE RJ\ I S

1!.

Delboni J r. 1

Apresenta-se neste trabalho uma metodologia de determinação da
susce ptibilidade magnética de minerais, mediante a calibração de um
equipamento largamente empregado em laboratório, utilizando-se
dados provenientes de uma série de testes realizados com compostos de
características previamente conhecidas. Após o ajuste das equações
paramétricas do processo, foram executados testes com uma amostra
mono-mineral para determinação de sua susceptibilidade magnética
específica. Os resultados p ermitem concluir que o método é útil como
instrumento de inves tigação do processo de separação m agnética no
tr<~tamento de minerais.
DE T E RMIN AT ION OF MAGNETIC S USCE PTIB IL I TY OF MI NERA LS

It is presented in this work a methodology for magnetic susceptibility
d e te rmination of minerais through a calibration of a laboratory
equipment, by using the p erfo rmed tes ts data from compounds with
characteristics previousl y kn o wn. After adjusting the process
parametric equ a tions, the sp ecific magne tic susceptibily of a monomineral sample was calculated. The results allow to conclude that the
m e thod is u seful as an inves tigation instrument for magnetic
separation process of mine rai s.

(1)

Professor Assis~ente . Mestre em Engenharia Mineral.
Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica da USP.
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L INTRODUÇÃO

Qualquer método de separação de minerais baseia-se em pelo menos uma
característica que diferencie as espécies presentes. Na separação magnética, a
principal propriedade explorada é o grau de magnetização que os minerais
manifestam, quando submetidos à ação de um campo magnético externo.
A categorização de minerais em fortemente, fracamente e não-magnéticos,
além de incorreta sob o ponto de vista de nomenclatura, é inconveniente para
quem a utiliza, pois as fronteiras entre as classe não são precisas, variando de acordo
com o autor que as tenha proposto.
Sob o ponto de vista prático de separação, uma maneira mais adequada de
qualificar minerais é segundo o tipo de comportamento quando submetidos à ação
de campos magnéticos. Minerais diamagnéticos são os que apresentam repulsão ao
campo magnético aplicado e tendem a mover-se para posições de baixa intensidade
de campo. A outra categoria é a dos minerais paramagnéticos, ou seja, aqueles que
são atraídos por campos magnéticos e tendem a encaminhar-se para posições de
maior intensidade de campo. De acordo com o critério exposto, comportamentos
denominados ferro-, ferri- e antiferromagnético 'Podem ser considerados como casos
particulares da classe dos minerais paramagnéticos.
Minerais paramagnéticos e diamagnéticos têm entretanto em comum, o fato
de apresentarem relação linear entre o campo magnético aplicado e a magnetização
resultante . Nos paramagnéticos a magnetização tem o mesmo sentido de campo
aplicado, enquanto que nos diamagnéticos o sentido é inverso. Os minerais
ferromagnéticos possuem susceptibilidade variável em função da intensidade do
campo aplicado e grau de magnetização muito maior se comparado às duas classes
anteriores. Os gráficos das Figuras La e I.b contêm curvas de magnetização típicas das
classes descritas.
Para que se possa analisar a viabilidade técnica e, principalmente econômica
do processo de separação magnética, é necessária, porém não suficiente, a
categorização com base em critérios qualitativos dos minerais presentes. A presença
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de elementos contaminantes, ainda que em pequenas quantidades, pode implicar na
mudança de comportamento de um mineral sob campos magnéticos.
O desenvolvimento recente de novos materiais e equipamentos capazes de
gerar campos e gradientes muito intensos, possibilita atualmente a separação, em
escala industrial, entre minerais paramagnéticos de baixa susceptibilidade em
granulometrias submicrométricas. Desta forma, é igualmente importante
quantificar a diferença do grau de susceptibilidade magnética dos minerais
presentes, quer sejam úteis ou de ganga, uma vez que baseado nesta informação, e
no grau de liberação do minério é que serão orientados os estudos de
desenvolvimento do processo e a posterior seleção do tipo de equipamento a ser
empregado. O maior conhecimento de parâmetros magnéticos de minerais pode
traduzir-se também na racionalização e otimização de processos em usinas já
implantadas.
O método de determinação de parâmetros magnéticos de minerais descrito
neste trabalho baseia-se no emprego do Separador Eletromagnético Isodinâmico
Frantz, conforme proposto inicialmente por McAndrew2 para minerais com
susceptibilidade magnética independente do campo aplicado e, posteriormente por
Nesse! & Finch3 para os demais minerais .

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO

O separador Frantz consiste essencialmente em uma calha montada entre os
polos de um magneto, de modo que as partículas minerais nela introduzidas, sejam
submetidas a ação do campo magnético criado. A trajetória das partículas é
determinada pelo módulo e direção da força resultante que sobre elas atua.
A Figura II.a mostra, de maneira simplificada, uma secção transversal do
separador Frantz, onde se destacam a calha e o magneto formado pela bobina e o
núcleo de ferro. A Figura II.b apresenta, através de um diagrama vetaria!, o
conjunto de forças envolvidas no processo. O módulo da força peso Fp que age
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sobre uma partícula de massa m sujeita à ação da aceleração da gravidade g é dada
pela equação abaixo.

m . g . sen

sendo

e

e

(1)

o ângulo de inclinação transversal da calha. O módulo da força magnética

Fm que atua sobre uma partícula de massa m na direção perpendicular ao eixo da

calha é dado por:
m

2

V.(a . H)

(2)

onde a e H representam respectivamente a,magnetização específica do mineral e a
intensidade do campo magnético aplicado.

2.1 Minerais Paramagnéticos

Em minerais paramagnéticos a relação entre o campo magnético aplicado e a
magnetização resultante é linear. O coeficiente de proporcionalidade entre ambos é
definido como susceptibilidade magnética específica X do mineral, conforme
mostra a equação abaixo.

(3)

a=x . H

Se as projeções

ItO

sentido tranversal da calha, dos vetores relativos as forças

magnéticas Fm e peso Fp forem iguais em módulo, uma partícula introduzida no
centro da calha do separador seguirá sua trajetória ao longo do eixo longitudinal
desta, linha AB da Figura Il.b, tendo iguais chances de se encaminhar a qualquer
uma das duas saídas. Nesta condiç.;lo de equjlíbrio de forças, a combinação das
equações (1), (2), e (3) com subseqüente derivação da equação (2) conduz a:
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z . (H.a;)=g.sene

(4)

Devido as características geométricas peculiares dos polos do separador
Frantz, o produto da intensidade do campo magnético pela intensidade do gradiente
é constante ao longo de toda a calha, derivando dai a denominação isodinâmico.
Desse rriodo a magnitude do parâmetro H. dH/éJx é determinada pela intensidade
de corrente elétrica i que percorre a bobina do magneto, conforme a equação abaixo.
()H

H.;};

k.

(5)

jn

Conhecendo-se a priori os valores da constante k e do expoente n para o
aparelho empregado, bem como a inclinação transversal da calha, é possível obter o
valor da susceptibilidade magnética específica de um mineral. Para tanto será
necessária inicialmente, a construção da curva de partição do sistema, ou seja, a
correlação entre a fração da alimentação encaminhada ao produto magnético e a
intensidade de corrente elétrica. O valor do parâmetro

iso será igual a abscissa do

ponto ao qual corresponda o valor de 50% de partição.
Nestas condições as equações (4) e (5) combinadas conduzem a :

sene=k.i~o

(6)

X

A Figura III mostra um gráfico contendo uma curva construída segundo a
metodologia acima descrita .

2.1.1 Minerais Ferromagnéticos

Conforme pode ser observado na Figura Lb, a medida que aumenta a
intensidade do campo magnético aplicado , a magnetização de minerais
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ferromagnéticos cresce rapidamente a partir da origem, para depois estabilizar-se em
um patamar, atingindo então o nível de saturação magnética do mineral. Uma vez
que o modelamento matemático desta relação envolve variáveis de difícil
quantificação na prática, uma solução parcial encontrada para o problema foi a
aproximação do trecho inicial da curva de magnetização do mineral por uma linha
reta. Segundo este método, para campos magnéticos limitados a um intervalo que
varia conforme a composição dos minerais, é valida a seguinte parametrização:

cr

=

onde cr0

cr0 + X= . H

(7)

é a magnetização espontânea do mineral e Xoo sua susceptibilidade

magnética específica sob um campo magnético infinito. A substituição da variável

a na equação (2) e posterior derivação desta fornece a seguinte expressão para a
condição de equilíbrio :

-sene

1

{)rJ

g· (O'o · iJx

JH
+ Xoo · H · iJx )

(8)

A equação (4) é portanto, um caso particular da equação (8), onde cr0 =O e
X== X·

De forma semelhante ao procedimento anterior, a solução da equação (8)
implica na expressão das grandezas físicas campo e gradiente de campo magnético
em função da intensidade de corrente elétrica que circula pela bobina do magneto do
separador Frantz.
A secção seg uinte deste trabalho descreve os procedimentos experimentais e
resultados obtidos, visando es tabelecer uma metodologia de cálculo do parâmetro X
para minerais paramagnéticos e cr0 e Xoo para minerais ferromagnéticos. Para este
intento foi utilizado o separador Frantz existente nos Laboratorios de Tratamento de
Minérios do Departamento de Engenharia de Minas da EPUSP.
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3. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS

3.1 Minerais Paramagnéticos

Para determinar com precisão o valor da constante k e do expoente n da
equação (6), o separador Frantz deve ser calibrado utilizando-se compostos que
tenham valores bem definidos e conhecidos de susceptibilidade magnética
específica. Com este propósito foram empregados dois sais, sulfato ferroso
amoniacal hexa-hidratado e sulfato cúprico penta-hidratado, cujas susceptibilidades
magnéticas específicas são respectivamente 4,1 . 10-7 m3fkg e 7,4 . lQ-8 m3/kg,
conforme Svoboda4.
Inicialmente foram fixados seis níveis de inclinação transversal da calha. Para
cada um destes níveis e para cada tipo de composto empregado, foram executados
cinco testes completos de separação magnética segundo diferentes intensidades de
corrente elétrica que fluia pelas espiras do magneto. Todos os testes foram
posteriormente repetidos de modo a permitir calcular, a partir dos dados de partição
de massa, as médias e os desvios padrões. Cada um dos cento e vinte testes constou
da separação magnética de uma alíquota de quarenta gramas do sal utilizado, e
subseqüente pesagem das frações obtidas.
De posse dos dados experimentais, passou-se a construção das doze curvas de
partição referentes a cada uma das inclinações fixadas. O passo seguinte consistiu na
obtenção, mediante interpolações, do parâmentro

iso.

Com base nos dados relativos as médias e desvios padrões em cada teste,
foram plotados semi-retas ao invés de pontos no gráfico. A partir destas serni-retas
foram plotadas as curvas máxima e mínima, bem como a média, resultando desta
maneira os valores correspondentes ao parâmetro investigado. As Figuras IV.a e
IV.b contêm as curvas médias, referentes aos cento e vinte testes realizados.
A partir dos doze resultados obtidos do parâmetro

iso , conforme listados na

Tabela I, passou-se a construção da curva que correlacionasse os parâmetros sen8!z
e

iso , apresentada na Figura V. De maneira similar a Figura IV, foram lançadas
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faixas de valores e, destas resultaram, mediante regressões, retas das quais

extraíram-se a constante k e o expoente n da equação (6).

Ângulo de Inclinação
Transversal da Calha
e (graus)

is o
Fe S04

NI-4 6H2 O

0,21
0,33
0,39
0,46
0,51
0,57

5
10
15
20
25
30

Tabela I. Valores obtidos do parâmetro

(A)

CuS045H2 O

±
±
±
±

0,01
0,01
0,01
0,02
± 0,02
± 0,02

0,50
0,76
0,93
1,08
1,25
1,38

± 0,01
± 0,02
± 0,02
± 0,02
± 0,03
± 0,03

iso em função do ângulo de

inclinação transversal da calha, para os dois compostos empregados.

Conforme pode ser observado na Figura V, correntes superiores a 0,9 A
conduzem a uma relação não linear entre as variáveis investigadas. Levando-se em
consideração este fato e os valores obtidos dos parâmetros k e n , a equação abaixo
permite calcular

a

susceptibilidade

magnética

específic a de

minerais

paramagnéticos.

sene
X == (3,63 ±O, 10) . 106 . iso (1,97 ± 0,02)

'(i<

O,~ A )

(9)

3.1.1 Minerais Ferromagnéticos

A equação (8) representa a condição de equilíbri'? das força s ma gnéti ca; ,.
gravitacional que atuam sobre uma partícula de mineral ferromagnético colocada

54

sobre a calha do separador Frantz. A solução desta equação diferencial conduz a
determinação dos parâmetros a0 e Xoo .
Há que se notar porém que a solução da equação (8) implica necessariamente
na expressão do campo magnético como função da intensidade de corrente elétrica
da bobina do magneto.
O primeiro passo foi a construção da curva de calibração do separador Frantz
utilizado nos trabalhos experimentais, conforme o gráfico da Figura VI. Devido ao
fenômeno de histerese do núcleo de ferro do separador, somente para valores de
campo magnético compreendidos no intervalo de

0,5 a 8,0 kG é que se pode

plotar uma reta, de modo a associar uma relação linear entre os parâmetros
envolvidos segundo um coeficiente de correlação não inferior a 95%. A equação
abaixo representa o resultado assim obtido.
(10)

( 12,3 ±0,1). 103 .

H

O passo seguinte consistiu na medição da intensidade de campo magnético
em cada um dos dois pontos estabelecidos como condições de contorno da equação
(8), ou seja, pontos 1 e 2 da Figura II.a.
Tomando-se por campo magnético máximo, Hmax , o valor obtido na
extremidade interior da calha, ponto 2 da Figura II.a, foi calculado o parâmetro

H I H max

para o outro ponto medido e, por regressão, o valor correpondente ao

divisor de fluxos.
A partir dos resultados do fator H I Hmax , foram calculados os parâmetros

<711/dx

e H.êJHIBx , em função de Hmax e da distância x ao longo da secção

transversal da calha do separador, nas condições estudadas.
A substituição do parâmetro H da equação (10) nas equações paramétricas
criildas, com x = 7,6 . 10-3 m, conduzem a solução da equação (8), resultando em:

sen8

( 3,97 ±0,19). 102. a0

.

iso-

_(1,97 ±0,02)

+ ( 3,63 ±0,10). 106 . Xoo· z5o

( 11)
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Assim sendo, a calibração do separador Frantz para minerais ferromagnéticos
implica na obtenção de uma .e quação para cada mineral estudado. Para is so é
necessária a realização de vários testes, segundo diferentes inclinações da calha do
separador e, posteriormente, a construção do gráfico sen8 versus i50· A equação
característica do mineral, semelhante a expressão (11) acima, será então obtida
mediante a assimilação dos pontos no gráfico a um polinómio do segundo grau .
Não há portanto obrigatoriedade do conhecimento prévio dos parâmetros

a 0 e Xoo para o mineral a ser estudado.

4. TESTES COM MINERAL

Este capítulo apresenta um exemplo de aplicação da metodologia até aqui
descrita, para determinação de parâmetros magnéticos de minerais . Para tanto, foi
'

preparada uma alíquota mono-mineral de granada de origem aluvionar.
Cabe ressaltar a relevância do processo de separação magnética do mineral
estudado, não só na produção de matéria prima para a indústria de abrasivos mas
também, como método tr adicional d e r emoção de granada e outros minerais
paramagnéticos de pré-concentrados aluvionares de cassiterita .
Apó s moag e m , peneiramento e quarteamento, uma
granulometria compreendida entre

0,590 mm e 0,105 mm

alíquota

com

foi selecionada e

encaminhada aos testes no separador Frantz, previamente calibrado.
A partir da curva de partição do mineral, apresentada na Figura VII, foi
d eterminado o valor do parâmetro

iso , igual

a 0,56 A . N estas condições, a

susceptibilidade magnética específica do mineral, calculada por meio da equação (9),
apontou o valor de 4,3. 10-7 m3fkg.
O valor obtido está dentro do interv alo proposto por Hops tock5 p ara o
mineral estudado, ou seja, entre 1,4 e 9,5 . 10-7 m3/kg.
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5. CONCLUSÕES

A metodologia apresentada permite a calibração do separador
Frantz para a obtenção do parâmetro susceptibilidade magnética específica de uma
vasta gama de minerais.
O valor de susceptibilidade magnética específica pode ser calculado segundo a
eq uação (9) para minerais paramagnéticos, ou, equação (11) para minerais
ferromagnéticos.
A combinação dos resultados obtidos segundo o método descrito neste
trabalho, com a análise química dos produtos, conduz, em bases seguras, aos estudos
de viabilidade técnica de separação por métodos magnéticos de minerais.
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Figura I. Curvas de Magnetização para (a) minerais paramagnéticos (ex.
hematita), diamagnéticos (ex. quartzo) e (b) ferromagnéticos (ex. magnetita),
conforme Hayesl .
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Figura II. (a) Secção transversal do separador Frantz, onde se destacam a calha
e os polos do magneto. (b) Diagrama vetorial das forças que atuam sobre uma
partícula na calha do separador Frantz, conforme Nesset & Finch3 .
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Figura III. Curva de Partição de uma amostra de rejeito de cianetação de
minério de urânio e ouro, conforme Svoboda4.
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Figura IV. Curvas de Partição do sulfato ferroso amoniacal hexa-hidratado (a)
e, sulfato de cobre penta-hidratado (b), segundo diferentes inclinações transversais
da calha do separador Frantz.
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Figura V. Curva de correlação entre os parâmetros envolvidos na calibração
do separador Frantz, segundo a equação (6).
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Figura VI. Curva de calibração do separador Frantz. Campo magnético gerado em
função da corrente elétrica que flui pela bobina.
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Figura VII. Curva de partição da amostra de granada estudada.

