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ABSTRACT
The prospects for processing an itabiritic iron ore, from the Ponto III mine, were assessed.
This is a property of ltaminas company, located in the municipality of Congonhas, Minas
Gerais State. ln a first stage, a thorough mineralogical characterization was carried out, by
means of size analysis, chemical assays, X-ray diffraction and optical microscopy studies. lt
was determined that hematite was the most important economic mineral and goethite occurred
in minor amounts; quartz was the only significant gangue mineral. Practical liberation, in
relation to quartz, was reached for the -21 O + 150!-lm size fraction. These results guided the
éonduction ofbench scale tests, that followed suite. Cationic flotation of quartz (reverse) and
high intensity magnetic separation reached excellent results. Concentrates were obtained
having good values for Fe and Si0 2 contents, and metallurgical recovery of iron and mass
recovery, as well; the main impurities, P and Al 2 0 3 , stayed well below the acceptable limits.

RESUMO
A vali ou-se a possibilidade de concentrar-se um minério de ferro itabirítico, proveniente da
mina denominada Ponto III, situada em Congonhas, MG, pertencente à empresa ltaminas. Em
uma primeira etapa, o minério foi submetido à caracterização mineralógica, que envolveu
estudos granulométricos, análises químicas, difração de raios-X e microscopia óptica. Verificou-se que a hematita era o principal mineral-minério, sendo a goethita pouco abundante; o
quartzo foi o único mineral de ganga significativo. A liberação prática, em relação ao quartzo,
foi atingida a partir da fração -21 O + 150!-lm. Estes resultados direcionaram estudos de
concentração, em escala de laboratório, que se seguiram. A flotação catiônica (reversa) do
quartzo, e a separação magnética de alta intensidade, mostraram resultados altamente
favoráveis. Obtiveram-se concentrados com bons valores quanto aos teores de Fe e SiOz,
recuperação metalúrgica do ferro e recuperação de massa; as principais impurezas, P e Al203,
ficaram abaixo dos limites especificados.

Palavras-chaves: itabirito, caracterização, microscopia óptica, liberação, concentração.
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INTRODUÇÃO

Desde o início do século é conhecido que o Brasil tem grandes reservas de alto teor
localizadas no Quadrilátero Ferrífero. A expressão Quadrilátero Ferrífero foi utilizada pela
primeira vez no Congresso Internacional de Geologia de 191 O, em Estocolmo, por Orville
Derby. A expressão descreve alinhamentos de serras na região central de Minas Gerais,
condicionadas pela presença de uma importante formação ferrífera. A formação ferrífera
mencionada por Derby é constituída por um único tipo de rocha metamórfica, denominada
itabirito, composto por alternância de níveis finos de quartzo e hematita. Verifica-se que o
grau de metamorfismo cresce de oeste para leste, no Quadrilátero Ferrífero[!].

Dois tipos principais de minérios ocorrem atualmente nas minas do Quadrilátero: minérios de
alto teor ou hematitas, e minérios quartzosos ou itabiritos. O minério de alto teor, ou hematita, é denominado pelo mineral que o constitui, sendo reconhecido pela ausência generalizada
de quartzo visível a olho-nu e teores superiores a 64.0% de Fe. O minério quartzoso, ou
i1llbi.ri.1Q , é um produto de alteração, por intemperismo, da rocha do mesmo nome. O intem-

perismo é um processo que atua tanto mais intensamente, quanto mais próximo da superficie
topográfica. Produz não só a liberação dos grãos ou agregados de grãos de hematita existentes
na rocha, como também o aumento dos teores de Fe, visto que é um processo de solubilização
preferencial do quartzo. Diversamente do que ocorre com minérios hematíticos, o ROM dos
itabiritos não produz massas significativas acima de 8,0mm.

No final dos anos sessenta, a concentração de minério itabirítico teve de ser introduzida, de
modo a permitir a continuidade das operações nos depósitos onde a quantidade de minério
itabiritico suplantava de muito o minério hematítico. Além disto, as mudanças tecnológicas
também favoreceram o processamento dos itabiritos, pela necessidade de concentrados finos
para a produção de pelotas auto-fundentes [2].

Os métodos utilizados inicialmente para

concentração foram densitãrios ou gravitaticos, sendo posteriormente utilizados separação
magnética e flotação [3].

Verifica-se atualmente, principalmente por parte das grandes empresas, uma tendência de
caracterizar previamente o minério de sua jazida, da forma mais adequada possível, antes da
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sua implantação em escala industrial. Este estudo prévio certamente trará muitos beneficios
para as empresas, reduzindo custos e as dificuldades operacionais, naturais na expansão ou na
implantação de um projeto de mineração [4).

A amostra estudada proveio da mina denominada Ponto III. A Itaminas Comércio de Minérios S.A. comprou, da companhia W.M Müller, uma empresa de mineração localizada em
Congonhas, MG, na região do Pires, onde encontravam-se em operação as minas denominadas Ponto I e Ponto III, estando a mina do Ponto II com suas atividades paralisadas, devido
aos elevados custos operacionais existentes. As minas do Ponto II e Ponto III apresentam
algumas dificuldades na operação de lavra, devido principalmente ao percentual de finos
presente no minério e à elevada relação estéril/minério nesta área da jazida [5).

Um método adequado para a concentração do minério permitiria maior recuperação de finos,
com consequente redução de volume de rejeitos, procurando, dentro de um plano de lavra
racional, buscar o melhor aproveitamento da jazida.

O objetivo deste trabalho de caracterização foi conhecer o minério profundamente, e indicar

rotas para o desenvolvimento de processo adequado para sua concentração.

PARTE EXPERIMENTAL

Amostragem e preparação das amostras

A amostra, fornecida pela Itaminas, proveniente da Mina do Ponto III, foi coletada em canais
de amostragem na frente de lavra, sendo posteriormente embalada e enviada para

o

Laboratório de Tratamento de Minérios da Escola de Engenharia da UFMG, onde foram
realizados os estudos.

A amostra inicial contendo aproximadamente 200kg foi submetida a homogeneização e
quarteamento, sendo estocados !OOkg (50%) como amostra reserva, sendo a outra metade,
após nova homogeneização e quarteamento, dividida em duas partes. Cerca de 25kg (1/4)
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foram submetidos a quarteamento, sendo 19kg estocados como reserva e, os 6kg restantes
submetidos a ensaios granulométricos, em peneiras pré-determinadas.

Após sucessivas

homogeneizações e quarteamentos, para cada produto das frações granulométricas, procurouse obter amostras representativas para a análise química, difração de raios-X, preparação das
secções polidas e para os testes de liberação.

Os 3/4 restantes, correspondendo a

aproximadamente 75kg foram submetidos a um peneiramento prévio, sendo separadas
diversas alíquotas para os testes de caracterização tecnológica.

A escolha das frações para os estudos granulométricos levou em consideração inicialmente as
faixas já adotadas em escala industrial, para os minérios produzidos tipo granulado e sínter
feed. Posteriormente escolheu-se uma série de faixas granulométricas para as frações mais
finas, por serem o objeto principal deste estudo (ver tabela I).

Caracterização mineralógica

As análises químicas foram realizadas em amostras globais, bem como em diversas faixas
granulométricas pré-determinadas. A análise foi realizada por via úmida e absorção atómica,
sendo realizadas as determinações: Fe(T) (ferro total), Si0 2 , Al 20 3 , P, Mn e PPC (perda por
calcinação).

Os difratogramas de raios-X foram registrados por difratômetro PHILIPS, modelo PW-1400.
A identificação das reflexões cristalinas nos difratogramas foi realizada com o auxílio de
padrões e publicações do JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards),
atualmente denominado ICDD (Intemational Center for Diffraction Data).

As amostras

analisadas por difração de raios-X foram pulverizadas em gral de ágata, até obter-se uma
amostra 100% passante na malha de 0,038 mm (400#) [6].

Para uma avaliação inicial das amostras utilizou-se a lupa estereoscópica, que se mostrou
bastante útil para avaliação preliminar da liberação do minério, da forma dos grãos e da
cobertura dos mesmos por material argiloso [6].
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Os estudos com microscopia óptica foram realizados no Departamento de Engenharia de
Minas da Escola de Engenharia (UFMG), utilizando-se o microscópio polarizante LEITZ,
modelo Orthoplan, com câmara para tomada de fotomicrografias.

A observação das seções polidas das diversas frações granulométricas no microscópio óptico
permitiu verificar, para todas as frações, as principais formas de associações existentes entre o
mineral-minério principal, a hematita, com os minerais de ganga, principalmente o quartzo.
Também os tamanhos dos cristais e grãos foram observados, assim como os poros.

Em função dos resultados dos estudos granuloquímicos decidiu-se avaliar a liberação nas
seguintes faixas:

I) -0,300mm (48#) +O,ISOmm (100#);

2) -O,ISOmm (100#) +O,IOSmm

(ISO#); 3) -O,IOSmm (ISO#) +0,075mm (200#). O conhecimento da liberação, em cada uma
destas frações, será importante para previsão do comportamento do minério face aos
processos de concentração. A liberação está intimamente relacionada com a textura original
da rocha, consequência de sua gênese e alterações, sendo fatores críticos a forma dos grãos
minerais e o modo como estão associados [4]. Neste trabalho, além da avaliação da liberação,
por microscopia óptica de luz refletida, realizou-se também sua comprovação, por meio de
separações mineralógicas, em amostras das frações granulométricas citadas acima.
Considerando as significativas variações de susceptibilidade magnética entre os minerais
portadores de ferro e os minerais de ganga, optou-se pelo uso do Separador Isodinâmico
Frantz, modelo LB I, para a execução destas separações.

As condições operacionais do

separador Frantz, consideradas ideais, neste estudo, foram as seguintes: inclinação vertical:
!5°, inclinação transversal: )5°, amperagem: I A. Após os ensaios de separação, as subfrações (magnética e não-magnética) foram submetidas à análise química, para determinação
dos teores de Fe e Si0 2 •

Ensaios em bancada

Foi realizada uma série de ensaiOs de bancada no laboratório da Escola de Engenharia
(UFMG), procurando-se avaliar o comportamento do minério quando submetido ao processo
de flotação [7,8]. O equipamento utilizado foi uma célula de flotação Denver, estando as
características operacionais dos ensaios iniciais descritas a seguir:
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% de sólidos: 18%; coletor:

acetato de dodecilamônio, com 30% de neutralização, em

dosagem de I OOg/t; depressor dos minerais de ferro:

amido de milho gelatinizado com

NaOH, 500g/t; rotação do impelidor: 1300rpm; tempo de condicionamento do amido: 5min;
tempo de condicionamento da amina: 2min; tempo médio de coleta da espuma: 5min.

Foi também estudada a separação magnética [3,9] sendo o equipamento utilizado nos ensaios
um Separador Magnético de Alta Intensidade, Marca Carpco, modelo Whims 3 X 4L; as
principais características operacionais dos testes foram as seguintes:

%de sólidos (aproximadamente constante): 20%; matriz: bolas de aço de diâmetro variado;
variação do campo magnético (amperagem variando de 5 a IOA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos granuloquímicos

Na tabela I, a seguir, estão apresentados os resultados dos elementos analisados para as
diversas faixas granulométricas. os quais permitem realizar as seguintes observações:

I. O minério tipo granulado (+6,35mm). correspondendo a I 5% do total, apresentou teor de
Fe inferior a 65%, e teor de Si0 2 > 2,5 , o qual foi considerado um pouco elevado. As demais
impurezas detectadas foram o Mn e P, cujos teores ultrapassaram 0,1 O e 0,080 respectivamente. Procura-se através de um criterioso controle na lavra, e através de um programa de
blendagem. corrigir os elementos que estiverem fora dos limites especificados no mercado.
Um processo para concentrar o minério nesta fração não traria bons resultados, devido principalmente à íntima associação da sílica com a hematita. onde seria necessário uma cominuição
para liberação do minério, que perderia. então, a característica de granulado, atingindo faixas
onde seria classificado como sinter feed ou pellet feed;

2. O minério tipo Sinter Feed poderá ser produzido na fração -6,35mm +0,300mm (correspondendo a 41 ,6% da totalidade). pois, conforme pode ser verificado na tabela I. o teor de
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sílica é relativamente baixo (4, 1%).

Será possível produzir o sinter feed , sem maiores

problemas, pois as impurezas presentes têm teores abaixo dos exigidos pelo mercado;

3. A recuperação mássica, considerando a produção do minério granulado e sinter feed é da
ordem de 56,8%;

4. Verifica-se que o teor de sílica aumenta muito, abaixo de 0,300mm. Portanto esta fração,
que corresponde a 43 ,2% do minério, deverá ser beneficiada, para a concentração da hematita;
assim, esta fração tem aplicação potencial na produção de pellet feed .

Tabela I - Análise granuloquímica e difração de raios-X
Análise Química
%
peso
p
Mn
retida
Fe
Si02 AI203
simples
100
46,04 29,95
0,67 0,052 0,86
cabeça cale.
Abertura
(mm)

--------------- ---------

-------- --------

+6,35
+1 ,00
+0 ,30
+0,150
+0,105
+0,075
+0,053
+0,038
-0,038

60,92
64, 18
63,47
40,75
17,04
16,47
16.76
27,69
48,14

15,2
25,8
15,8
10,1
11,6
9,3
8,3
3,5
0,4

4,89
3,40
5,20
38,77
73,28
73 ,98
73,08
58,69
27,92

..................

-------- -------0,095
0,065
0,054
0,035
0,027
0,027
0,027
0,027
0,057

1,04
0,65
0,74
0,68
0,48
0,52
0,46
0,47
0,93

1,79
1,26
0,84
0,50
0,28
0,25
0,25
0,13
0,30

Difração
de raios-X
PPC
(minerais
identificados)
1,3 4 H( I ),Q(l ),G(5)

-------2,87
1,80
1,38
0,83
0,42
0,46
0,25
0,48
1,34

------------------H(I),Q(3),G(4)
H(I),Q(3),G(4)
H(I ),Q(3),G(5)
H(l),Q(I),M(5)
Q(l ),H(2).M(5)
Q( I ),H(2)
Q(I),H(2)
H( I ),Q( I ),C( 4 ),M( 5)
H(I ),Q(I ),C(4),M(5)

H= hematita; G = goethita; M = magnetita; Q = quartzo; C = caulinita
Avaliação semi-quantitativa dQs m.i.nrulis ~: (I) muito abundante; (2) medianamente
abundante; (3) pouco abundante; (4) raro ; (5) traços.

Difração de raios-X

A difratometria de raios-X demonstrou ser um método rápido e eficaz na identificação e
estimativa da proporção dos principais minerais constituintes do minério .
53

Na tabel a I,

apresentam-se também os resultados de identificação mineralógica, que foram obtidos através
da análise dos difratogramas das frações granulométricas estudadas. De um modo geral, os
principais minerais identificados em ordem decrescente foram os seguintes:
hematita e quartzo: abundantes; goethita: pouco abundante; magnetita e caulinita: traços.

Verifica-se uma predominância da hematita até a fração retida em 0,150mm; já nas fraçõe s
entre 0,150mm e 0,053mm, predomina o quartzo. Nas frações inferiores a 0,053mm pode-se
observar que estes dois minerais apresentam-se em quantidades próximas. Estas considerações
com relação à hematita e ao quartzo estão compatíveis com os resultados de análises químicas
apresentados na tabela I.

Microscopia Óptica

Os estudos de microscopia óptica foram de grande importância na confirmação da composição ·
mineralógica e, principalmente, no estudo das associações texturais, que foram estudadas para
as diversas frações gFanulométricas. Os métodos apresentados anteriormente, análise química
e difração de raios-X, forneceram uma série de dados sobre o minério, que se complementam
muito bem com os aspectos microestruturais, principalmente com relação à forma e o modo
de associação dos minerais presentes, bem como quanto ao tamanho dos grãos destes
minerais. Estes aspectos são de fundamental importância. inclusive na avaliação da liberação
do minério, quando o mesmo for submetido a processos de cominuição e concentração.

Os principais aspectos microestruturais do minério [I O) são apresentados, a seguir. referidos a
fotomicrogratia s (figura I, li a O.

O mineral dominante era a hematita, que ocorria em grãos subédrícos a anédricos. raramente
euédricos. A morfologia mais frequente da hematita (cerca de 65% dos grãos) era a lamelar
(variedade especularita), normalmente em grãos subédricos. As dimensões médias das ripas
foram estimadas em 20J1m por 40J1m; mais raramente, ripas com até I ÜÜJ.lm foram observadas. A hematita em forma equiaxial anédrica também ocorreu. em cerca de 35 % dos grãos.
Nestes casos, os diâmetros variaram desde I ÜJ.lm até I ÜÜJ.lm. com média de 40J.lm . Não se
observou ocorrência significativa de martita. isto é, hematita pseudomorfa da magnctita.
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Figura I -Microscopia óptica de luz refletida; mesmo aumento para as 6 fotos.
Aspectos microestruturais importantes do minério. a) fraç-ào +6,35mm: área essencialmente
hematitica, com alguns poros grandes; b) mesma área anterior, mas com nicóis parcialmente
cruzados, notando-se a forma lamelar da bematita; c) fração + l,OOmm: partlcula composta
por goethita botrioidal, contendo um pequeno cristal de quartzo; d) fração + 1,OOmm: área
contendo hematita lamelar, quartzo, material limo-terroso c poros; e) fração +0,150mm:
partículas compostas por hematita. quase totalmente liberadas, mas ainda contendo algum
quartzo e material terroso; t) fraçlio +0, I05mm: particulas praticamente liberadas.
Legen.da: H = hematita; Q = quartzo; O = goethita; T = material limo-terroso; P = poro;
R = resina de impregnação.
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O segundo mineral em abundância era o quartzo, ocorrendo em grãos monocristalinos,
geralmente anédricos e equiaxiais, sendo frequentemente arredondados. Seu diâmetro médio
era de aproximadamente SOJ!m, variando de lO a 300j!m.

A goethita achava-se presente como mineral pouco abundante, embora em algumas frações,
como a +6,3Smm, ocorresse em concentrações um pouco maiores. A goethita apareceu mais
frequentemente na variedade botrioidal, em faixas relativamente espessas.

No entanto, a

variedade maciça também estava presente. O grau de porosidade variou de totalmente compacta, até muito porosa; no entanto, predominaram as texturas pouco porosas.

O quarto elemento mineralógico foi constituído pelos minerais terrosos ou limo-terrosos.
Apesar da iuicroscopia ótica não ser capaz de identificar precisamente os constituintes individuais, devido à textura extremamente fina, supõe-se que se trata de uma mistura de argilominerais (silicatos) e Iimonitas, associados ou não a hidróxido de alumínio. Esses minerais
eram amorfos, ou com grau de cristalinidade muito baixo.

A textura geral do minério era composta de domínios policristalinos de hematita, com grau de
porosidade variando, desde praticamente compacto até bastante poroso, com a predominância
de regiões pouco porosas.

Em geral, distinguiam-se microbandas, onde a hematita era

predominantemente lamelar. O quartzo ocorria usualmente como grãos discretos, disseminados no conjunto dos grãos de hematita; menos frequentemente, distinguiam-se associações,
ou pequenos enxames de grãos de quartzo. Nas microbandas, a goethita botrioidal mostrava
orientação geral de suas faixas, paralelamente ao bandeamento. Nas regiões mais porosas, os
vazios eram preenchidos por material limo-terroso, às vezes contendo associações de quartzo
e/ou goethita.

A fração granulométrica +O,ISOmm mostrava um alto grau de liberação do quartzo, em tomo
de 90 a 95 %. A fração +0, I OS mm, mostrava-se já, praticamente, toda liberada; esta fração
era muito rica em quartzo, tendo um total de 73,28% de sílica.
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Liberação

Uma avaliação prévia, com a lupa estereoscópica, das alíquotas obtidas em cada um dos testes
com o separador Frantz (magnética e não magnética), permitiu estimar que o minério
apresentava-se bastante liberado nas três frações apresentadas na tabela II. Além disto, pelos
dados granuloquímicos (tabela 1), observou-se um salto brusco, principalmente no teor de
sílica (para 38,77%, na fração +0,150mrn; e para 73,28%, na fração +0,105mrn). Esses dados
dirigiram o estudo da liberação, pela técnica da separação das partículas [4], para estas
frações, e também para a imediatamente inferior, +0,075mrn. Pela tabela II, verifica-se que
todas as três frações já apresentavam elevado grau de liberação. Como a ênfase deve ser dada
à liberação do quartzo em relação aos minerais de ferro, devido ao método principal de sepa-

ração ser a flotação (reversa) deste mineral, verifica-se que a fração +0, I 05mrn pode ser considerada praticamente liberada, com 96,3% de Si02 no produto não-magnético; além disso, a
fração magnética mostrou também um alto teor de ferro. Evidentemente, a fração inferior
mostrou-se ainda mais liberada, mas como a definição e o conceito práticos de malha de liberação referem-se à malha mais grossa, que já atende aos critérios de liberação, assim, a fração
+0,105mm (100#) foi aquela considerada como a malha de liberação desta amostra do minério. Esta determinação mostrou-se altamente concordante com os estudos de microscopia
óptica.

Tabela II - Ensaio de liberaçiio
Separador eletromagnético FRANTZ
Frações ~ - 0,300mrn + 0,150mrn - O, 150mm + O, I 05mrn - 0,105mrn + 0,075mm
Parâmetros original mag. n-mag. original mag. n-mag. original mag. n-mag.
%-1.19,0
81,0
100,0
23,4
76,6
100,0
% fração
100,0
64,3 35,7

-------------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------95,63

73,28
(74,52)

3,37

96,26

73,98
(80,07)

---------

4,08

97,90

38,77
(35,23)

1,70

--------------

--------- --------- --------- --------- ------·-- --------- --------- --------· ---------

Fe(T)

40,75
(43,48)

66,36

Si02

2,26

17,04
(16,90)

65,73

Observações: os dados entre parênteses foram calculados.
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1,98

16,47
(13,21)

64,88

1,09

Ensaios tecnológicos

Apresentam-se na tabela III, resultados de ensaio com flotação em duas etapas (rougher +
cleaner), os quais comprovaram a expectativa positiva gerada durante os estudos de
caracterização mineralógica, apresentando, no produto final, teor de ferro total superior a
66,0%, e um teor de Si02 relativamente baixo, além de bons valores para as recuperações
mássica e metalúrgica do ferro. Esses valores são especialmente significativos, quando se
recorda que os teores da alimentação não foram aqueles da amostra cabeça, mas bem menos
favoráveis, isto é, muito mais pobres em Fe, e ricos em sílica (tabela III).

Tabela III - Flotação em escala de bancada
Etapa
Fe(T)%
rougher
cleaner

6S,S1
66,13

Afundado (cone.)
Flotado (rejeito)
Si02 % Rec. mas. Rec. Met. Fe(T)% Si02 % Rec. mas.
o;.
e;.
Fe(T)%
5,12
38,53
38,73
13,10
78,41
61,30
3,37
83,27
48,40
97,42
28,46
16,73

Observações:
alimentação:

Fe(T) = 33,3%; Si02 = 50,0%

granulometria: -0, I 05mm

pH= 10,0;

recuperação mássica global = 32,08%;

recuperação metalúrgica global= 37,72%

Tabela IV - Separação magnética em escala de bancada
Etapa
Fe(T)%
rougher
cleaner

62,77
66,18

Magnético (cone.)
Não magnético (rejeito)
Si0 2 % Rec. mas. Rec. Met. Fe(T)% Si0 2 % Rec. mas.
•!o
%
Fe(T)%
9,12
3,42
93,65
70,41
29,59
86,00
4,00
6,20
90,12
6,71
93,29
99,44

Observações:
alimentação:

Fe(T) = 21 ,0%; Si0 2 = 68,6%.

granu1ometria: -0, 150mm;

amperagem: rougher: SA; cleaner: 10A.
recuperação metalúrgica global = 85,52%.

recuperação mássica global= 23 ,15%;
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Verifica-se, pelos dados da tabela IV, que a separação magnética de alta intensidade
apresentou também bons resultados quanto à concentração do minério, também, neste caso,
partindo-se de urna alimentação bastante pobre.

Nesta etapa do estudo, somente foram analisados o Fe(T) e a Si0 2, para verificação do
desempenho dos ensaios. Não havia problemas em relação às impuresas (P, Mn e Al 20 3),
pois seus valores já eram suficientemente baixos, nas frações < 0,300mm (tabela I).

Como a ênfase deste trabalho foi a caracterização química, granulométrica, mineralógica e
microestrutural, os testes em escala de bancada não foram otimizados. Portanto, não se pode
afirmar qual dos métodos seria o mais indicado, ou se urna combinação de ambos.

No

entanto, esses ensaios foram extremamente importantes na comprovação da viabilidade do
processamento do minério da mina do Ponto III. Além disto, os resultados mostraram-se
consistentes com a caracterização mineralógica, especialmente no referente à liberação, que
indicou as faixas +0, !50mm e +0, I 05mm como já praticamente liberadas.

CONCLUSÕES

I) A amostra fornecida pela Itaminas foi um itabirito friável, com cerca de 46,0% de Fe(T) e
30,0% de Siü2, sendo as principais impurezas químicas Siü2, Al203, Mn e P.

2) Os estudos granuloquímicos (tabela I) mostraram que 15% do minério estavam acima de
6,35mm, e poderiam ser usados como minério granulado; também, 41,6% do total compunham a fração -6,35mm +0,300mm, e teriam aplicação como sinter feed; nos dois casos, não
haveria necessidade de concentração, pois as impurezas estariam abaixo das especificações;

3) Cerca de 43,2% do minério já estavam abaixo de 0,300mm (48#), sendo esta a fração com
uso potencial para a produção de pellet feed. Por isto, foi nesta parte do minério que se
realizaram as pesquisas de liberação e os ensaios de concentração em escala de bancada;
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4) A composição mineralógica do minério, determinada principalmente pelo uso conjunto da
difração de raios-X e da microscopia óptica, evidenciou a presença dos seguintes minerais:
hematita e quartzo (abundantes); goethita (pouco abundante); caulinita e magnetita (traços).
A microscopia óptica detectou a presença de minerais terrosos (limonita e argilominerais), em
quantidade pequena;

5) Através dos estudos realizados no Separador Isodinâmico Frantz, com o apoio de análises
químicas, definiu-se como melhor malha de liberação, a fração +0,1 05mm (150#). Os estudos
de microscopia óptica mostraram que nas frações inferiores a 0,300mm (48#), o minério já
apresentava-se bastante liberado; no entanto, a liberação prática ocorria para a fração 0,150mm +0,1 05mm, onde atingiu valor acima 95%, para o quartzo. Assim, a determinação
da liberação mostrou-se consistente, nos dois métodos usados;

6) Os estudos de caracterização mineralógica realizados na primeira etapa permitiram, além
do melhor conhecimento do minério, uma estimativa do seu comportamento face aos processos de concentração utilizados. Por sua vez, os estudos de caracterização tecnológica permitiram confirmar a possibilidade de concentrar o minério nas frações mais finas;

7) Os estudos de concentração, através dos métodos de flotação e separação magnética, mostraram que é perfeitamente possível concentrar o minério nas frações abaixo de 0,300mm,
para a produção de pellet feed.
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