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o objetivo deste trabalho foi investigar a viabilidade técnica da 
redução do teor de Fe2o3 d~ um minério de bauxita por meio de 
separação magnética e sua otimização via simulação em computador 
~e uma rota de processo de tratamento. 
Inicialmente procedeu-se a caracterização tecnológica do minério, 
mediante a execução de ~ma série de ensaios de separação 
magnética em escala desconti~ua. Foram então criadas rotinas de 
cálculo dos parâmetros caracteristicos do material . 
O passo seguinte consistiu nas simulações de processo em 
computador, com a introdução de curvas de eficiência das 
operações unitárias envolvidas, visando selecionar as condições 
de operação que maximizassem o desempenho metalúrgico do processo 
selecionado e que atendessem as especificações impostas ao 
produto final. 
Com base nos resu-ltados apresentados pôde-se concluir que a 
técnica empregada revelou-se um instrumento eficiente na seleção 
e quantificação de uma rota de processo que se adequasse aos 
objetivos propostos. · 

.. 
COMPUTER-SIMULATED MAGNETIC SEPARATION OF THE BAUXITE ORE 

The purpose of this work was to investigate the technical 
feasibility of a bauxite iron oxide grade decreasing by 
simulation. 
The -first step was an ore characterization throughout its 
response to magnetic separation in batch tests. Computer 
simulations were then carried out a~m~ng to set operation 
conditions that max~m~ze the selected process metallurgical 
performance and the final product specifications as well. 
The conclusion is that the technique applied is an useful 
instrument of selectin~ and quantifying a suitable treatment 
process for the ore stud~ed. , 
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INTRODUÇÂO 

As bauxitas são os principais minérios para a produção de 
alum1nio met!lico. Entretanto, dependendo de certas 
caracter1sticas do minério, outras utilizações, tais como a 
fabricação de refratârios, abrasivos ou insumos para a produção 
de sais de alum1nio para a indQstria qu1mica, podem elevar 
significativamente o valor de venda do minério. 

No caso da bauxita grau qu1mico, um dos fatores limitante~ 

para o seu emprego é o teor de ferro dos concentrados (1). De 
maneira geral, a viabilidade econOmic.a de um dep6sito de bauxita 
para esta finalidade, deve ser analisada a luz da qualidade do 

produto final gerado no processo de: beneficiamento que, neste 
caso, é conhecido como purificação. 

Este trabalho apresenta uma metodologia e uma investigação 
da viabilidade técnica do tratamento de um minério de bauxita 
para a produção de concentrados com teores de ferro dentro das 
especificações da indQstria qu1mica. Vale acrescentar que teores 
de Fe2o3 abaixo de 1,2t foram considerados adequados para o caso 
estudado porém, teores menores poderiam aumentar o preço de venda 
unitário dos concentrados (2). 

A partir de uma amostra de bauxita previamente 

foram realizados ensaios ~e separaçlo magnética em 
preparada, 

escala de 
bancada empregando-se um separador Eletromagnético Isodinâmico 
Frantz. 

De posse das partições de massa e teores de Al2o3 e Fe2o3 , 
passou-se ! execução de rotinas de fechamento de balanço de massa 
dos produtos analisados ·Visando a consistência dos dados (3 e 4). 

Em seguida, foram introduzidos os parâmetros de eficiência 

na etapa de classif~cação em ciclone. As operações unitárias de 
cominuição, classificação e concentração foram então simuladas 
visando a análise dos produtos obtidos em termos de teores de 
Al2o3 e Fe2o3 bem como, dos parâmetros de recuperação envolvidos. 



A parte f~al do trabalho consta em uma anAlise de 

sensibilidade dos produtos, segundo dive-rsos 

eficiência da separaç&o magnética. 

PREPARAÇAO DAS AMOSTRAS E CALIBRAÇAO DOS APARELHOS 

valores de 

Uma amostra do minério com aproximadamente 20 kg, foi 

emcaminhada ao laborat6rio de Tratamento de Minérios do 

Departamento de Engenharia de Minas da EPUSP. Inicialmente 

procedeu-se a cominuiç&o de toda a amostra, atrav6s de britador 

de mandibulas e rebritador de rolos. 

Em seguida, ap6s a homogeneizaç&o, foi feita uma pilha 

alongada do minério e desta retirada amostras para anâlise 

quimica ("amostra cabeça"), peneiramento e arquivo. 

A etapa de classificação consistiu no peneiramento a seco, 

em um jogo de peneiras da escala Tyler, de uma al1quota de 1Kq do 

- minério. Cada uma das fraçOes retidas nas peneiras utilizadas foi 

subdividida em um quarteador Jones, de modo a se obter frações 

individuais com c~rca de SOg. 

A figura 1 ilustra o procedimento acima descrito. Cada umas 

das fraçOes foi ent&o proqessada no Separador Frantz, operando 

com intensidades de campo sucessivamente crescentes, ou seja: 4, 

10 e 18 kG. 

Com o - objetivo de calibrar o aparelho, foram . executadas 

algumas determinações dos valores da intensidade do campo 

magnético em funçâo da intensidade 'de corrente elêtrica que 

percorria a bobina do separador. A figura 2 mostra a curva de 

calibraçao obtida. 

Em funç&o desta C:JJrva, foram fixado.& os valores de 

intensidade de corrente necessários para a geraç&o dos campos 

utilizados nos ensaios de se~araç&o com o minério. Devido a 

aglomeraç&o verificada das partlculas passantes na malha 200 
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Figura 1 - Diagrama esquemático das operações de preparação das 
al1quotas. 
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Figura 2 - curva de calibraçao: intensidade de corrente versus· 
intensidade de campo •. 



Tyler (0,074 mm) e consequente impossibilidade de utilização do 

separador Frantz, esta al1quota foi processada individualmente em 
um separador eletromagnético de alta intensidade via ümida de 
laboratório. A corrente da bobina do separador foi mantida de 
modo a fazer corresponder um valor de 18 kG de intensidade de 

campo magnético durante os ensaios. 

As três al1quotas geradas a partir da açAo do 
eletromagnético, denominadas produtos magnéticos, além da 
não-magnética em cada uma das fraçOes granulomêtricas, 
embaladas e através de análise qu1mica foram obtidos os 
dos 6xidos de ferro e alum1nio, respectivamente Fe2o3 e 
A figura 3 mostra um diagrama esquemático relativo a essa 

do trabalho. 

RESULTADOS 

campo 

fração 
foram 

teores 

A tabela I contêm os resultados dos cálculos relativos a 
distribuição granulomêtrica do minério ap6s o peneiramento, bem 
como a distribuição de massas nas frações magnéticas e ~!o

magnéticas. 

Foi realizado o cálculo das distribuições das separações 
magnéticas em relação a amostra total, ou seja, os valores 
obtidos nas separações magnéticas por malha foram ponderados em 
função das frações granulomêtricas a que pertenciam. 

Com o objetivo de investigar mais detalhadamente o 
comportamento · do minério na operação de separação magnética em 

intensidades de campos crescentes, foram calculadas as 
distribuições acumuladas de massas relativas ao peneiramento e 
separação magnética. Os resultados estão mostrados na tabela II. 
As três ültimas colunas desta tabela apresentam os resultados dos 
cálculos por malha e intensidades de campo ensaiada. 

Cada uma das 38 frações geradas na separação magnética foi 

encaminhada a análise qu1mica para a determinação dos teores de 
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Figura 3 - Diagrama esquemático das etapas de separação magnética 
e preparação das aliquotas para anâlise quimica. 

Tabela I - Resultados da dilitribuicao granulometrica e separacao 
aagnetica ea trea diferentes intensidades de campo. 
Diatribuicoes ea massa na fracao em relacao a IUilostra 
total. 

Diatribuicao Separacao Magnetica Separacao Magnetica 
Granuloaetrica Dis tribuicao de Massas Distribuicao de Mas.sas 

na Pracao (') llll Aaoatra ,,, 
Malha Retida Calll~o Na o Campo Na o ,_) Siç. 4 kG 10 kG 18 kG Magn 4 kG lO kG · 18 kG Magn 

1.190 7.7 34.3 33.0 18 . 8 13.9 2.6 2.5 1.4 1.1 
0.840 15.4 21.0 37.9 21.9 19.2 3.2 5.8 3.4 3.0 
0.590 12. 3 17 . 4 36.1 27.7 18.8 2.1 . 4.4 3.4 2.3 
0.420 11.4 20.7 25.7 31.8 21.8 2.4 2.9 3.6 2 . 5 
0.297 8. 2 19.7 33.1 25.7 21.5 1.6 2.7 2.1 1.8 
0.210 7.4 16.9 26.4 31.6 . 25.1 1.3 2.0 2.3 1.9 
0.149 7.5 12.3 34.0 31.9 21.8 0.9 2 . 6 2.4 1.6 
0.105 5.2 7.7 .36 .• 2 33.8 22.3 0.4 1.9 1.8 1.2 
0.074 4.3 4.6 72;2 20.7 2.5 0.2 3.1 0.9 0.1 

-0.074 20.6 19.0 .81.0 o.o o.o 3.9 16 . 7 

Total 100.0 14 . 8 28 . 0 . 25.3 32 . 0 



Tabela II - Resultados de distribuicao granul01aetrica e separacao -gnetica 
acuauladas em tres diferentes intensidades de caapo. Oistribuicoes 
ea aassa acuauladas na fracao e e• relacao a aaostra total. 

Separacao Magnetica Separacao Magnetica 
Distribuicao Distribuicao Ac. de Massas Distribuicao Ac. de Massas 

Granuloaetrica (\) na Fracao (\) na Aaostra (\) 

Malhas Retida Acuaulada CaJopo Mao CaJopo Mao 

<-> Siap. Ret. !'asa. !I kG 10 kG 18 kG llagnetico 4 k 10.. 18 ~ _Magnetic 

1.190 7.7 7.7 92.3 34.3 67.3 86.1 1J.9 2.6 5.2 6.6 1.1 
0.840 15.4 23.1 76.9 21.0 58.9 80.8 19.2 3.2 9.1 12.4 3.0 
.0.590 12.3 35.4 U.6 17.4 53.5 81.2 18.8 2.1 6.6 10.0 2.3 
0.420 11.4 46.8 53.2 20.7 46.4 78 . 2 21.8 2.4 5.3 8.9 2.5 
0.297 8.2 55.0 45.0 19.7 52.8 78.5 21.5 1.6 4.3 6.4 1.8 
0.210 7.4 62.4 37.6 16.9 43.3 74.9 25.1 1.3 3.2 5.5 1.9 
0.149 7.5 69.9 30.1 12.3 46.3 78.2 21.8 0.9 3.5 5.9 1.6 
0.105 5.2 75.1 24.9 7.7 43.9 77.7 22.3 0.4 2 . 3 4.0 1.2 
0.07"4 4.3 79.4 20.6 4.6 76.8 97.5 2.5 0.2 3.3 <!1.2 0.1 
-0.074 20.6 100 . 0 0.0 19.0 81.0 0.0 o.o 3 . 9 16.7 

Total 100.0 14.8 42.7 68.0 32.0 
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Fe2o3 e Al2o3 . Os resultados estão mostrados na tabela III. 

Posteriormente foram calculadas as distribuições acumuladas 

de F~2o3 e Al2o3 nas diversas !rações granulomêtricas por produto 

gerado pelos ensaios no separador Frantz, em três intensidades de 
campo. os valores .obtidos constam da tabela IV. Nas duas Oltimas 

colunas desta tabela encontram-se as totalizações dos conteOdos 
dos 6xidos analisados por malha. Pode-se ver na Oltima linha as 

somat6rias por intensidade de campo . 
• 

Foram calculados os teores acumulados de Fe2o3 e A12o3 e os 

conteOdos destes dois 6xidos por fraç!o e por malha. A tabela V 

mostra os resultados das acumulações. 

SIMULAÇÕES 

Durante as simulações de processo de tratamento do minério, 

foram consideradas as seguintes premissas: 

a. processamento do minério a seco; 
b. cominuiç!o do minério em etapas, inicialmente em britador de 

mand1bulas e rebritagem em rolos, procurando m~nimizar a 
geraç!o de finos; e 

c. cl~ssificaçâo do produto cominu1do em ciclones, na malha 200 
Tyler (0,074 mm),, devido a baixa seletividad~ na separação 

magnética via seca da fraç!o pa.sante nesta malha. 

Com base nestas três premis-as e nos valores pré
estabelecidos de eficiência de classificação abaixo listadas, foi 

simulado o processo completo de tratamento do minério estudado. o 
fluxograma das etapas simuladas estA mostrado da figura 4 . Os 

valores de eficiência obtidos na etapa de classificação do 

· minério foram: 

-malha 100 (0,149 mm): 95,ot . 
-malha 150 (0,105 mm): 90,ot 
-malha 200 (0,074 mm): lS,Ot 



Tabela III -Analise química dos teores dos compostos.Pe203 e Al203 
por fracao granulometrica e por intensidade de campo 

Analise Quimica dos Teores de Pe203 e Al20J (%) 

Mal h Campo 4 ltG Campo 10 ltG Caapo 18 ltG Nao Magnetic:o 
(DIIIl Pe20 Al20 Pe20 Al20 Pe20 Al20 Pe20 Al203 

1.190 4.0 60.0 1.0 65.1 1.0 62.0 1.0 61.1 
0.840 6.6 57.4 1.2 62.3 1.2 61.5 0.8 60.7 
0.590 13.6 49.8 2.0 66.1 1.0 62.8 0.8 61.i 
0.420 16.4 50.4 3.4 63.1 1.2 64.3 0.6 62.6 
0.297 18.0 49.0 3.2 60.8 1.4 60.5 0.6 59.4 
0,210 22.0 51.9 4.6 63.1 1.8 65.8 0.8 62 . 3 
0.149 18.4 53.2 4.4 64.9 2.2 63 . 4 0.8 57.6 
0.105 26.4 51.6 4.2 63.3 2.8 65.6 1.0 65.4 
0.074 27.6 42.8 3 . 2 63.9 2.0 65.6 1.4 62.9 
-0.074 13.0 62 . 5 2.6 63.3 

Tabela IV - Distribuic:ao em relac:ao a amostra cabeca dos teores 
dos compostos Pe203 e A1203 por fracao granulometric:a 
e por intensidade de campo. 

Analise Quimic:a doa Teores de Pe203 e Al203 ( \) 

Malh Campo 4 ltG Campo 10 lt Campo 18 lt Nao Magnet. Total na Prac:ao 
(Dil1l Pe20 Al20 Pe20 Al20 Fe20 Al20 Pe20 Al20 Pe20 Al203 

1.190 2.6 2.6 0.6 2.7 0.4 1.5 0.3 1.1 3.9 7.8 
0.840 5.3 3.0 1.7 5.9 1.0 3.4 0.6 2 . 9 8.6 15.2 
0•590 7.2 1.7 2.2 4.8 0.8 3.5 0.5 2.3 10.7 12 . 3 
0.420 9.6 1.9 2.5 3.0 1.1 3.8 0.4 2.5 13.5 11.2 
0.297 7.2 1.3 2.2 2.7 0.7 2.1 0.3 1.7 10.4 7.7 
0.210 6.8 1.1 2 . 2 2.0 1.0 2.5 0.4 1.9 10.5 7.4 
0.149 4.2 0.8 2.8 2.7 1.3 2.5 0.3 1.5 8.6 7.5 
0.105 2.6 0.3 2.0 1.9 1.2 1.9 0.3 1.2 6.1 5.4 
0.074 1.4 0.1 2.5 3.2 0.4 0.9. 0.0 0.1 4.3 4.4 
-0.074 12.6 4.0 10.8 17.1 23.4 21.1 

Totl:ll 47.0 12.9 18.6 28.9 20.7 25.9 13.7 32.4 100.0 100.0 



Tabela V - Teores acuaulados dos compostos Pa203 e Al203 por fracao 
qranuloaetrica e por intenaidade de caapo. 

Mal h ,_ 
1.190 
0 . 840 
0.590 
0.420 
0.297 
0.210 
0.149 
0.105 
0.074 
-0.074 

Total 

Caapo 4 k Caço 10 kG Campo 
Fe20 

4.0 
6.6 

13.6 
16.4 
18.0 
22.0 
18.4 
26.4 
27.6 

12.8 

Al20 

60 . 0 
57.4 
49.8 
50.4 
49.0 
51.9 
53.2 
51.6 
42.8 

53.6 

Pe20 

2.5 
3.1 
5 . 8 
9.2 
8.7 

11.4 
8.1 
8.1 
4.7 

6.2 

I 

' 

Al20 

62.5 
60.6 
60.8 
57.4 
56.4 
58.7 
61.8 
61.2 
62.6 

60.2 

Rtbf" i tagem 
C Atbr i \aoo,. ae Rolos ) 

Pe20 

2 . 2 
2.6 
4.1 
5.9 
6.3 
7.3 
5.7 
5 . 8 
4.1 

13.0 

S.l 

C l a•si( l c acao a ••co t nt Cic lont 
na Nlha 2M Ty ler . 

18 kG Nao Maqnetico 
Al20 Pe20 A1203 

62.4 2.0 62 . 2 
60.8 2.3 60.8 
61.5 3.5 61.4 
60 . 2 4.8 60 . 7 
57.7 5.1 58 . 1 
61.7 5.7 61.9 
62.4 4 . 6 61.4 
63.1 4 . 7 63.6 
63 . 3 4.0 63.3 
62.5 4 . 6 63.3 

61.3 4.0 61.6 
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Figura 4 - Fluxograma do processo simulado de tratamento do 
minério estudado. 
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A tabela VI contêm os valores de recuperação em massa ap6s a 
cominuiçAo, classificação e 'separação maqnêtica do minério, em 
três intensidades de campo, 'por malha considerada. Segue-se um 
exemplo de interpretaçAo da referida tabela. 

I 
se o minério for cominu1do de modo a que 100\ do produto do 

rebr~tador passe pela abertura de 0,590 mm (quarta linha da 
tabela VI) e a intensidade de campo do separador maqnético for de 
4 kG, 31,9\ da massa alimentada no circuito sarA encamihhada ao 
"overflow" do ciclone, assim como os produtos maqn6ticos e nao
maqnêticos conterão, respectivamente, 10,4\ e 57,7\ da massa 
total. 

Foram realizadas um total de 27 simulações, considerando 
nove malhas de moagem e três diferentes intensidades de campo. 

As tabelas VII a XI contém os resultados 4as simulações. A · 

tabela VII mostra a recuperaçAo em massa dos ensa%os no separador 
Frantz. As tabelas VIII e IX mostram os teores de Fa2o3 e A12o3 , 
respectivamente, das diversas frações. 

Ap6s a análise dos dados de caracterização tecnológica, 
apresentados no capitulo anterior a levando-se em consideração os 
dados relativos as simulaçOes efetuadas, pode-se afirmar que: 

a. os valores dos teores da alimentacAo da etapa .de 

maqnética apresentaram pequenas variaçOes, tanto 
como de Al2<?3 ; 

separação 
de Fe2o3 

b • . a medida que se torna mais fina a malha de moaqem, a fraçâo 
recuperada na classificação diminui, como consequência da 
crescente geração de finda. Em termos quantitativo_&, 20,6% da 

massa alimentada no circuito será conduzida .ao "overflow" do 
ciclone para malha de moagem 2,4 mm; para a malha de moagem 

150 Tyler (0,105 mm), corresponderá um valor de 82,7%; 

c. os valores de recuperaç!lo em massa na fraçlo nlo magnética 
diminuem A medida que se torna mais fina a malha de moagem; 



Tabela VI - Distribuicao acuaulada ea relecao a amostra cabeca dos 
compostos Fe203 e Al203 por fracao granulometrica e por 
intensidade de campo 

Campo 4 kG Campo 10 kG Campo 18 kG Nao Magnet. Total na Fracao 
Fe20 Al20 Fe20 Al20 Fe20 Al20 Fe20 A120 Fe20 Al203 

2.6 2.6 3.3 5.3 3.6 6.7 0.3 1.1 3.9 7 . 8 
5.3 3.0 7.0 8.9 8 . 0 12 . 3 0 . 6 2 . 9 8.6 15 . 2 
7 . 2 1.7 9.4 6.5 10.3 10.0 0.5 2.3 10. 7 12 . 3 
9.6 1.9 12.1 4.9 13.2 8 . 7 0.4 2 . 5 13 . 5 11.2 
7.2 1.3 9.4 4.0 10 . 1 6.0 0.3 1.7 10.4 7.7 
6.8 1.1 9. 1 3.1 10.1 5.6 0.4 1.9 10.5 7.4 

4.2 0.8 7.0 3.5 8 . 3 5 . 9 0 . 3 1.5 8 . 6 7.5 
2.6 0.3 4.6 2.3 5.8 4.1 0.) 1.2 6 . 1 5.4 
1.4 0.1 3.8 3.4 4 . 3 4 . 3 o.o 0 . 1 4 . 3 4.4 

12.6 4.0 10.8 17 . 1 23 . 4 21.1 

47 . 0 12.9 65.6 41.7 86.3 67.6 13 . 7 32.4 100.0 100 . 0 

Tabela VII - Simulacao da recuperacao em massa apos britagem, rebritagem 
classificacao em cada u•a das 'malhas consideradas em tres 
intensidades de campo magnetico. 

Malha Distribuicao de Massas 
de 

Comin. Campo de 4 kG Campo de 10 kG Campo de 18 kG 

<-> -200t Mag Nao Ma -200t Mag Nao Ma -200t Mag Nao Mag 

2 . 380 20.6 14.8 64.6 20 . 6 42.7 3~.7 20 . 6 64 . 1 15.3 
1.190 22 . 3 13.1 64.5 22 . 3 40. 7 37.0 22.3 62.2 15.5 
0 . 840 26.8 11.6 61.7 26.8 37 . 0 36.2 26 . 8 58.5 14.7 
0.590 31.9 10.4 57.7 31.9 33.9 34.2 31.9 54.2 13.9 
0.420 38.7 8:2 53.0 38.7 31.2 30.1 '38.7 49 . 0 12.3 
0.297 45.8 6.2 48.1 45.8 27.2 27 . 0 45.8 43.6 10 . 6 
0.210 54.8 4.0 41.2 54.8 24.1 21.1 54 . 8 37 . 5 7.7 
0.149 68.4 2.0 29.6 68.4 18 . 6 13.0 68 . 4 27 . 4 4.2 
0.105 82.7 0.8 16.5 82.7 13.3 4.0 82.7 16 . 8 0.4 
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·Tabela VIII - Siaulacao doa teorea de Pe203 daa divereas fracoes 
obtidas apos aa eta.pas de coainuicao, classificacao 
e separacao maqnetica do ainerio. 

Malha Teor de Pe203 
de 

Coain Caapo 4 kG Callpo 10 kG Caapo 18 kG 

<-> Maq Nao Ma Maq Nao Ma Maq Nao Maq 

2.380 12.8 1.8 6.2 1.2 ' 4.6 o.8 
1.190 14.2 1.8. 6.4 1. 2 ' 4.7 0.7 
0.840 15.6 1.9 6.9 1.1 4.9 0.7 
0.590 15.9 2.0 7.1 1.1 5.0 0.6 
0.420 16.9 2.1 6.8 1.3 5.0 0.7 
0.297 18.1 2.3 6.7 1.4 4.9 0.7 
0.210 19.2 2 •. 5 6.1 1.6 4.7 0.8 
0.149 24.1 2.6 5.5 1.8 4.5 0.9 
0.105 26.8 2.8 4.5 1.9 4.0 1.3 

Tabela IX - Siaul'acao doa teores de Al203 da a diversas 
fracoes obtidas apos as etapas de cominuicao 
classificacao e separacao aaqnetica do minerio. 

Malha Teor de Al203 
de 

Coain Caapo 4 kG Campo 10 k .Caapo 18 kG 

<-> Maq Nao Ma Mag Nao Ma Mag Nao Mag 

2.380 53.6 60.1 60.2 62.4 61.2 61.2 
,1.190 52.4 63.0 59.9 62.6 61.2 61.3 
0.840 50.5 63.2 59.6 62.8 . 61.2 61.2 
0.590 50.8 63.1 59.3 63.1 61.1 61.5 
0.420 50.9 62.8 59.8 62."7 61.3 61.0 
0.297 51.0 62.8 60.2 62.7 61.6 60.7 
0.210 50.7 62.6 60.9 62.2 61.8 60.1 
lo.u9 47.3 62.7 60.4 63.6 61.4 63.4 
<0.105 u. 7 62.6 61.0 63.8 61.6 63.1 

bJb 
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d. a separaç&o magnética sob campos de baixa e média 
ou seja., 4 e 10 kG, · ri!o permite ' a obtenç&o de 

I. 

intensidade, 
concentrados 

com teor inferior a 1,0% de Fe2~3 ; 

e. · os teores de Fe2o3 dos produtos n·o-magnéticos s&o cresce'ntés 
6 medida que se afina a malha de moagem sob um campo 

magnético com intensidade de 4 kG. Para campos de 10 e 18 kG 
foram encontrados dois pontos de minimo, segundo malhas de 
moagem de 0,840 e 0,590 mm, ·respectivamente; 

f. o teor de Al2o3 dos produtos n&o-magnéticos situa-se, em todas 
as simulações executadas, sempre acima do valor de 60%; e 

g. o teor de Fe2o3 mais baixo alcançado nas simulações foi 4e 
0,6%, calculado para o minério cominuido na malha 0,84 mm e 
separado 

teor de 

. 
sob um campo magnético de 18 kG. Nesta condição o 

Al2o3 e a recuperaç&o em massa do produto 
n&o-magnético atingiram; respectivamente&, valores de 61,5% 

e 13,9%. 

As observações acima são válidas para separações magnéticas 

em condições de laboratório controladas e, portanto, diferentes 
daquelas observadas na prática industrial. 

Visando investigar o desempenho do processo em equipamentos 
industriais, foram feitas novas simulações, com a introdução de 
vários 1ndices de eficiência e quantificando o comportamento dgs 
produtos obtidos. 

I 

Foram escoihidos para as simulações os pontos de operaç~o . . 
que apresentaram os menores teores de Fe2o 3 sob campos de 10 e 1;8 

kG. 

A tabela X contém os resultados das simulações do 
de tratamento do minério estudado, segundo vários 
eficiência da etapa de separação magnética. São dados 

processo 
niveis de 

relativos 
ao produto de cominuição 100% passante na malha 0,840 mm, sob um 
campo magnético com intensidade de 10 kG. 
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De forma semelhante, a ' tabela XI apresenta os valores 

obtidos para a malha de moagem de 0,590 mm e intensidade de campo 

de 18 kG. 

Ambas as simulações tiveram como premissa o teor constante 

do produto magnético. Tal condição é bastante comum em operações 

industriais, já que sob campos magnéticos constantes, um aumento 

na taxa de alimentação induz a um arraste de minerais com alta 

susceptibilidade magnética relativa para o produto não-magnético, 

alterando consequentemente a eficiência de recuperação de tais 

minerais na fração magnética do equipamento. 

A análise das tabelas X e XI revela a alta sensibilidade do 

processo frente ao 1ndice de eficiência da separação magnética. 

As$im, para 90% de eficiência, o teor de Fe2o3 passa de 1,1% 

para 1,6%, conforme mostrado na tabela X e de ·o,6 para 1,8% na 

condição representada na tabela XI. 

CONCLUSÕES 

o estudo apresentado serviu para demonstrar' uma metodologia 

de investigaÇAo da qualidade de produtos gerados em escala 

continua, a partir de ensaios de bancada •. Os cálculos levaram em 

consideração as recuperações em massa alcançadas nos ensaios 

efetuados no separador Frantz, teores _dos produtos obtidos, bem 

como, valores de eficiência nas etapas de classificação e· 

concentração. 

Tomando-se por base os resultados obtidos em estudos como o 

apresentado, devem ser realizados ensaios com 

selecionados visando levantar parametros para 

circuito i.ndustrial. 

equipamentos 

o projeto do 

A simulação de várias condições de operação de cada uma das 

etapas de processo analisadas, tem como vantagem adicional a 

otimização da realização de ensaios de laboratório .. 
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Tabela X- Siaulacao do proceaao de trat~aento do ainerio"aequndo diferentes 
valores de eficiencia da eta.,a de aaparacao aagnetica. Minerio 
coainuido a foo \ passa ri te na aalha O, SolO - aob ca111po aagnetico 
de 10 kG. Teor do produto aagnetico conatante. 

Bficiencia da Sep.racao Magneticá ( ,, 
100 90 80 70 

Mag Mag· Mag Mag ' Mag Mag Mag Magnet 

Recuperacao -
Massa Total(\ 37.0 36.2 33.3 39.9 29.6 43.6 25.9 47.3 

Rec. Mlltalurg. 
de Pe203 na 
Sep. Magn. (\) 86.5 13.5 77.8 22.2 69.2 30.8 60.6 39.4 

Teor de Pe203 6.9 1.1 ·6.9 1.6 ' 6.9 2.1 6.9 2.5 

Tabela XI - Siaulacao do procesao de trataaento do ainerio segundo diferente& 
valores de eficiencia da etapa de aeparacao aagnetica. Minerio 
coainuido a 100 \ passante na aalha 0,590 .. sob eoapo aagnetieo 
de 18 kG. Teor do produto aagnetico constante. 

Bficiencia . da Separacao Magnetica (\) 

100 90 80 70 
Mag Mag Mag Mag Mag Mag Mag Magnet 

Recuperacao ea 
Maaaa Total(\) 54.2 13.9 48.8 19.3 43.4 24.7 37.9 30.2 

Rec. Metalurg. 
de Pe203 na 
Sep. Magn.(\) 97.0 3.0 87.3 12.7 77.6 22.4 67.9 32.1 . 

Teor de Pe20l 5.0 0.6 5.0 1.8 5.0 2.5 5.0 3.0 

. ;( 
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