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do Mozley Multi-Gravity Separator (que combina a
força centrífuga com movimentos longitudinais
semelhantes aos das mesas vibratórias) ou do Kelsey Jig
ou "jigue centrífugo" (que combina a centrifugação com
a pulsação de um leito semelhante ao movimento de um
jigue convencional).

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo estudar a potencialidade
do concentrador Multi-Gravity Separator (MGS) da
Mozley para recuperar finos de minerais pesados.

A concentração centrífuga de minérios auríferos
é um processo bem conhecido e os bons resultados
alcançados indicaram a possibilidade de utilizá-lo para
concentração de finos de outros minérios cootendo
minerais pesados.

Numa primeira etapa foram realizados ensaios com uma
mistura binária artificial de areia de praia e magnetita
onde foram estudadas diferentes concentrações de
minerais pesados na mistura; diferentes porcentagens de
sólidos em peso e rotações do tambor. As variáveis
inclinação do tambor, água de lavagem, freqüência e
amplitude de oscilação do tambor foram mantidas
constantes.

Este trabalho tem por objetivo estudar a
potencialidade do concentrador Multí-Gravíty Separator
(MGS) da Mozley de recuperar finos de minerais
pesados. Numa primeira etapa, o estudo foi
desenvolvido em função das características do minério concentração de minerais pesados, da polpa percentagem de sólidos e de variáveis operacionais
relacionadas com o concentrador - velocidade de
rotação do tambor, diluição da polpa, amplitude e
freqüência do movimento oscilatório, sendo utilizada
uma mistura binária artificial de areia de praia e
magnetita. Numa segunda etapa, foi avaliado o efeito da
viscosidade da polpa, pela adição, em diferentes
quantidades, de uma lama de fosfato à mesma mistura
binária.

Numa segunda etapa foi avaliado o efeito da viscosidade
da polpa, pela adição, em diferentes quantidades, de
lama de fosfato à mistura binária.
Os resultados obtidos na primeira etapa mostraram que a
porcentagem de sólidos e a rotação do tambor foram de
fundamental importância na recuperação e no teor de
magnetita do concentrado. Os melhores resultados
foram obtidos com uma polpa a 15 o/o de sólidos e uma
rotação do tambor entre 150 e 170 rpm.
Na segunda etapa, o estudo de modificação da
viscosidade mostrou que, para cada uma das
porcentagens de sólidos estudadas, o aumento da
viscosidade propiciou uma aumento do teor e uma
diminuição
da recuperação
de
magnetita no
concentrad o, tendo intluenciado de maneira mais
significativa no teor.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Amostras
O desenvolvimento dos ensaios experimentais foi
realizado em duas etapas. Na primeira etapa, foi
utilizada uma mistura binária artificial de areia de praia
do Rio de Janeiro (RJ), e de magnetita, de Catalão
(GO), disponíveis no CETEM. As amostras foram
secadas, sendo que a areia foi previamente peneirada em
28 malhas (0,589 mm) para o descarte de impurezas.
Em seguida, cada uma dessas amostras foi
homogeneizada em pilhas tronco de pirâmide e delas
retiradas
amostras
representativas
para
serem

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos vem sendo observada uma
grande expansão de equipamentos de concentração
gravítica, que utilizam a força centrífuga como principal
agente para a concentração dos minerais pesados finos
(concentradores Knelson e Falcon) ou que combinam a
centrifugação com outros movimentos como é o caso
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cominuídas no tamanho máximo ("top sizes")
estabelecido para a realização dos ensaios de
concentração centrífuga.
Para a segunda etapa de ensaios, além das
amostras de areia de praia e magnetita foi utilizada
também uma amostra de finos naturais de fosfato, sob a
forma de polpa, representativa da alimentação do
circuito de deslamagem da Fertilizantes Serrana S. A.,
Araxá (MG), também disponível no CETEM, com o
objetivo de estudar o efeito da viscosidade na
recuperação da magnetita.
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Figura 1: Fluxograma do circuito.
Os ensaios foram realizados em duas etapas. Na
primeira, foram utilizadas três amostras com diferentes
concentrações em peso de areia de praia e de magnetita
de 99/1; 97/3 e 95/5 %, respectivamente.

Preparação das amostras
A cominuição das amostras de areia de praia e de
magnetita foi realizada em moinho vibratório Palia,
modelo 3100, em circuito aberto. O produto do moinho
foi peneirado em abertura de 65 malhas (208!Jm) de
modo a assegurar que as amostras apresentassem um
tamanho 100% passante na referida malha. Cada uma
destas amostras foi homogeneizada em pilhas tronco de
pirâmide e delas retiradas amostras para análise
química, caracterização mineralógica e para realização
dos ensaios de concentração centrífuga.

Com cada uma dessas amostras foram estudadas
quatro diferentes percentagens de sólidos em peso: 15,
25, 35 e 45% e ainda diferentes velocidades de rotação
do tambor: 100, 150, 170 e 200 rpm.
Numa segunda etapa foi estudado o efeito da
viscosidade na recuperação da magnetita. Na etapa
anterior, a variação da percentagem de sólidos em peso
das amostras com 3% em peso de magnetita, não
provocou uma mudança significativa em suas
viscosidades, conforme mostrado na tabela 1. Em razão
disso, foi adicionada à mistura areialmagnetita polpa de
fosfato com 42% de sólidos em peso, que apresentava
uma alta viscosidade.

Com relação ao fosfato, a polpa foi
homogeneizada e diluída a 42% sólidos em massa, em
um tanque de homogeneização, de onde foram retiradas
amostras necessárias para realização dos ensaios
experimentais.

Tabela 1 - Viscosidade das amostras com diferentes
percentagens de sólidos
Ensaios de concentração centrífuga
Na realização dos ensaios foi utilizado o
concentrador Multi Gravity Separator (MOS) da
Mozley, modelo C900. Ele consta de um tambor, onde
se processa a concentração, que mede 0,6 m de
comprimento e um diâmetro médio de 0,5 m, que gira
no sentido horário com velocidades que podem variar de
140 até 280 rpm. Apresenta também um movimento
oscilatório com amplitudes e freqüências ajustáveis
entre 10 a 20mm e 4 a 6 cps, respectivamente. Esse
modelo tem capacidade para tratar até 200 kg/h de
amostra seca e trabalha com percentagens de sólidos
variando de 1O a 50% em peso. Apresenta também uma
entrada de água localizada próximo ao centro da parte
da frente do tambor e internamente próxima à saída do
concentrado, sendo esta denominada de água de
lavagem, com vazões que podem variar na faixa de O a
600 L/min. O tluxograma do circuito utilizado é
apresentado na figura 1.

Amostras
(% sólidos em peso)

Viscosidade
(mPa.s)

15

14

25

15

35

15

45

16

As medidas de viscosidade foram realizadas no
vicosímetro rotacional BROOKFIELD, modelo RV,
fixando a velocidade angular do disco em 100 rpm.
Foram preparadas dois tipos de amostras em
polpa. Uma com 25% e outra com 35% de sólidos em
peso. Em cada uma das amostras com 25% de sólidos,
foi adicionada uma quantidade determinada de polpa de
fosfato, uma com 26% de participação de fosfato seco
em peso da fase sólida e outra com 34%. O mesmo
procedimento foi adotado para as amostras com 35% de
sólidos. Em todas as quatro amostras a quantidade de
magnetita foi mantida constante em 3% em peso.
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Na tabela 2 estão apresentados os valores das
viscosidades para esses quatro tipos de amostras.

De acordo com os resultados apresentados nas
figuras 2, 3, 4 e 5, verifica-se também que,
independentemente da concentração de magnetita na
alimentação, foram obtidas recuperações e teores de
magnetita
no
concentrado
decrescentes
para
porcentagens de sólidos crescentes, para todas as
rotações investigadas.

Para cada uma das amostras foram investigadas
três rotações 140, 150 e 170 rpm, perfazendo um total
de doze ensaios.
A vazão de sólidos (areia+magnetita+fosfato) foi
mantida em 100 kg/h, a amplitude de oscilação em 15
mm, a freqüência de oscilação em 4,8 cps, o ângulo de
inclinação em 5° e a água de lavagem em 3 L/min.

Para todas
as porcentagens de sólidos e
concentrações de magnetita na alimentação, os teores,
para diferentes rotações, foram crescentes de 100 para
150 rpm e a partir daí, decrescentes para 170 e 200 rpm.
Com relação às recuperações, estas aumentaram até 170
rpm e decresceram em 200 rpm.

Tabela 2 -Valores das viscosidades para as polpas com
25 e 35% de sólidos pela adição de
fosfato.
Percentagem
em peso de
fosfato

Para 150 rpm foram obtidos os teores de
magnetita mais altos quando comparados aos das demais
rotações estudadas e as recuperações, embora não
tenham sido as mais altas, ficaram muito próximas
daquelas obtidas em outras rotações, o que justifica ser
ela ou estar em torno dela, a melhor rotação para o
sistema binário (areia+magnetita) estudado.

Viscosidade (mPa.s)
polpa com 25% polpa com 35%
de sólidos em
de sólidos em
peso
peso

s/fosfato

14

16

26%

25

50

34%

36

65

Os resultados obtidos com 15% de sólidos foram
significativamente
superiores
aos
das
demais
porcentagens de sólidos, para todas as concentrações de
magnetita na alimentação e para todas as rotações, com
recuperações nunca inferiores a 88% para a rotação de
150 rpm. Mesmo com a rotação de 100 rpm, embora as
recuperações tenham sido baixas, quando comparadas
com as das outras rotações, foram bem superiores
àquelas obtidas com as demais porcentagens de sólidos,
ficando em torno de 45%, três vêzes maior que a
segunda maior recuperação alcançada com 25% de
sólidos. Nas demais porcentagens, as recuperações de
magnetita não chegaram a atingir 5%.

Os parâmetros escolhidos para controle do
processo foram a recuperação e o teor de magnetita nos
concentrados, com a separação do material magnético
foi realizada com um imã de aproximadamente 8000 G.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados da
experimentais

primeira

etapa

dos

ensaios

Os resultados obtidos nos estudos realizados
nesta primeira etapa são apresentados nas figuras 2, 3, 4
e 5. Foram traçadas curvas de recuperação por teor de
magnetita no concentrado (curvas de seletividade) para
cada uma das quatro percentagens de sólidos estudadas.
Em cada uma das figuras são apresentadas três curvas
sendo que cada uma delas está relacionada com a
concentração de magnetita na alimentação (1, 3 e 5%).
Para cada uma das curvas são destacados quatro pontos,
cada um representando a velocidade de rotação em que
o ensaio foi realizado.

Os teores obtidos com a polpa de 15% de sólidos
foram muito superiores aos obtidos com as demais
polpas. Eles variaram de 12 a 26% contra 2 a 14%,
respectivamente, para a polpa de 15% de sólidos e para
as demais polpas, todos eles para os ensaios com
rotação de 150 rpm.
15% sólidos

A vali ando as curvas de seletividade para cada
percentagem de sólidos foi possível observar que,
independentemente da velocidade de rotação do tambor,
os melhores resultados de recuperação e teor de
magnetita no concentrado foram alcançados para as
concentrações maiores de magnetita na alimentação.

"

T•or de m1gnetit1 no conc.,tr1do ('Y.)

,.

Figura 2 - Curvas de seletividade para a polpa de 15%
de sólidos.
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A vali ando as curvas de seletividade observa-se
que para as duas porcentagens de sólidos em peso
estudadas, o aumento da viscosidade afetou
a
recuperação e o teor de magnetita no concentrado, tendo
este fato ocorrido de forma mais signiticativa com o
teor.

lii
"' .'.. :.l·t·<if.
il
.:o

:t

l

··~~~~~~~~~~~
,.

Para a mesma porcentagem de sólidos, à medida
que a viscosidade aumentou observou-se um aumento
do teor de magnetita e um decréscimo da recuperação,
independentemente da rotação.

.

Teor de magn•till no coneentr1do ("•)

Figura 3 - Curvas de seletividade para a polpa de 25 %
de sólidos.
35%sólldos
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Figura 4 - Curvas de scletividade para a polpa de 35%
de sólidos.
45% sólidos
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Para cada uma das porcentagens de sólidos em
peso, observou-se que quanto maior a rotação, menor o
teor de magnetita no concentrado. Com relação à
recuperação de magnetita, esta aumentou de 140 para
150 rpm e dimunuiu para 170 rpm.
Quando comparamos os resultados obtidos nos
ensaios com porcentagens de sólidos e viscosidade
diferentes (figuras 8 e 9) podemos constatar que os
teores de magnetita foram sempre crescentes com o
aumento da viscosidade da polpa. Quanto à recuperação,
para as mesmas condições de ensaios, observou-se que
esta apresentou uma tendência decrescente com o
aumento da viscosidade. As maiores recuperações foram
alcançadas para as polpas com viscosidade natural (sem
adição de lama de fosfato).

8

O estudo da modificação da viscosidade da polpa
natural, pela adição de fosfato, com a variação da
porcentagem de sólidos (tiguras 8 e 9) mostrou, com
relação ao teor de magnetita no concentrado, que o
efeito do aumento da viscosidade preponderou sobre o
da porcentagem de sólidos, uma vez que o efeito isolado
da viscosidade mostrou, para viscosidades crescentes,
teores crescentes, enquanto para porcentagens de sólidos
crescentes (tiguras 2 a 5) os teores foram decrescentes.
Com relação à recuperação, o efeito da viscosidade
somou-se ao da porcentagem de sólidos, diminuindo
mais a recupera~~ão de magnetita. No cômputo geral, o
aumento da viscosidade
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Figura 5 - Curvas de selctividade para a polpa com 45
% de sólidos.

Resultados da
experimentais

segunda

etapa

dos

ensaios

25%sólldo$

Os resultados obtidos nos ensaios realizados na
segunda etapa são apresentados nas figuras 6 c 7. Foram
traçadas curvas de recuperação x teor de magnetita no
concentrado (curvas de selctividade) para cada uma das
duas porcentagens de sólidos em peso estudadas (25 e
35 % ). Para cada uma delas foram traçadas três curvas,
estando cada uma delas relacionada a um valor de
viscosidade, a saber: polpa sem adição de fosfato
(viscosidade natural); com adição de 26% em peso de
fosfato (baixa viscosidade); e com adição de 34% de
fosfato em peso (alta viscosidade). Em cada uma das
curvas são destacados três pontos referentes às rotações
investigadas ( 140, 150 e 170 rpm).
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Figura 6 - Curvas de seletividade para a polpa de 25%
de sólidos (2a etapa).
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)5% sólidos

- os melhores resultados, tanto de recuperação
quanto de teor de magnetita no concentrado, foram
alcançados com a polpa de 15 % de sólidos em peso.
Para a rotação de 150 rpm, os teores ficaram na faixa de
12 a 26 % e as recuperações variaram entre 88 a 92 %,
para quantidades crescentes de magnetita na
alimentação ( 1 a 5 % );
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- as melhores curvas de seleti vidade foram
obtidas para concentrações crescentes de magnetita na
alimentação, para todas as porcentagens de sólidos;

Figura 7 - Curvas de seletividade para a polpa de 35%
de sólidos (2a etapa).

- a concentração de 1% de magnetita na
alimentação, em todas as porcentagens de sólidos, não
proporcionou ganhos significativos de teor de magnetita
no concentrado (2, 2 e I % de magnetita para 25, 35 e
45 % de sólidos em peso), excetuando a polpa com 15%
de sólidos em peso que alcançou um teor de 11 %;
- para as diferentes rotações estudadas, os
melhores resultados foram alcançados entre 150 e 170
rpm. A 170 rpm foram obtidas as maiores recuperações
e a 150 rpm, os maiores teores de magne.tita no
concentrado;

Figura S - Curvas de recuperação de magnetita em
função da viscosidade para diferentes rotações.

<

- a tração abaixo de 400 malhas (37 Jlm)
praticamente (menos que 2 %) não foi recuperada em
nenhum dos ensaios realizados, podendo este fato estar
diretamente relacionado com a ampla faixa de
granulometria da alimentação, não só de magnetita
quanto de areia, que são comparativamente grosseiras,
estando abaixo de 65 malhas (208 Jlm) . Isto pode ter
propiciado a chegada preferencial de partículas leves de
areia de tamanhos maiores em detrimento de partículas
muito tinas de magnetita;

oo j--f.c.=7'f--.......:..-J---:=+--""'~.,......f,:±P.
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- para cada uma das percentagens de sólidos, o
aumento da viscosidade, pela adição de lama de fosfato
em duas diferentes quantidades (26 e 34 % em peso de
fosfato seco), propiciou um aumento do teor e um
decréscimo de recuperaç ão de magnctita no
concentrado, para as diferentes rotações (I 00, 150, 170
e 200 rpm), tendo influenciado de forma mais
significativa no teor;

Figura 9 - Curvas de teor de magnetita em função da
viscosidade para diferentes rotações.
CONCLUSÕES
A realização deste trabalh o permitiu concluir
que, para as condições estudadas:
- para todas as concentrações de magnetita na
ali mcntação ( 1, 3 c 5 % ), as recuperações e os teores de
magnetita nos concentrados foram decrescentes para
porcentagens de sólidos em pes o crescentes ( 15, 25, 35
c 45 %), para as diferentes rotações do tambor;

- no estudo de moditicação simultânea da
viscosidade, pela adição de lama de fosfato em duas
diferentes quantidades (26 e 34 % em peso de fosfato
seco), e da porcentagem de sólidos (25 e 35 % em
peso), no que diz respeito ao aumento do teor do
concentrado, o efeito da viscosid ade prevaleceu sobre o
da percentagem de sólidos, com teores de magnctita
crescentes para viscosidades tamhém crescentes; e

- para as mesmas porcentagens de sólidos cm
peso , a de 45 % foi a que apresentou menores ganhos de
teor de magndita no concentrado, indic ando não ter
havido uma concentração, mas sim, um quarteamento da
alime ntação:

- no estudo de modificação simultânea da
viscosidade e da percentagem de só lidos, no que tange à
recuperação de magnetita, o efeito do aumenÍo da
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viscosidade somou-se ao do aumento da percentagem de
sólidos, promovendo um decréscimo ainda maior na
recuperação de magnetita no concentrado.
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