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RESUMO 

A magnetização de uma fase (natural ou sintética), colocada na presença de um campo magnético induzido, em geral de 
baixa intensidade, depende de sua suscetibilidade magnética (SM). A avaliação desta propriedade fisica (SM) foi utilizada 
como mais uma técnica de caracterização de minérios de ferro, especificamente de frações sinter feed, e de sínteres de 
escala industrial produzidos a partir desses minérios. Diversas porções de amostras, cerca de 20-30g, preenchendo porta
amostras cilíndricos com I Ocm1 de volume, foram medidas com o suscetibilímetro Sl-1 da Sapphire lnstruments; de 
fonna a estabelecer a SM média para cada amostra. Três misturas de tipologias de minério, denominadas sinter feed A, B 
e C, provenientes de três minas do Quadrilátero Ferrífero- Minas Gerais, foram avaliadas. O minério-base (SFA) possui 
valores intermediários de suscetibilidade, comparativamente aos minérios de adição. Dentre estes, o SFC apresenta os 
valores mais baixos de SM, ratificando a presença mais acentuada de fases oxi-hidratadas; enquanto SM relativamente 
mais elevada caracteriza o minério correspondente à fração sinter feed B, na qual é comum a presença de relictos de 
magnetita na hematita, mesmo que em teores reduzidos. Valores relativamente elevados de suscetibilidade ocorrem 
nos sínteres IV e V, os quais foram gerados a partir de proporções variadas do SFA e do SFB. Por sua vez, o sínter I, 
o qual foi produzido a partir da mistura das três frações de sinterfeed, com emprego, dentre os minérios de adição, de 
uma maior proporção do SFC, apresenta SM mais baixa. Estes resultados ratificam a importância da matéria-prima 
na produção desses aglomerados . Quanto à qualidade, observa-se, para as faixas de FeO e de Ca0/Si0

2 
dos sínteres 

estudados, o comportamento oposto entre a SM e o índice de degradação sob redução (R DI) , evidenciando, indiretamente, 
o decréscimo dessa variável em função do aumento do teor de magnetita. De outra forma, existe uma correlação positiva 
entre resistência mecânica e SM, caracterizando a importância das fases na qualidade desses materiais. As condições 
relativas de fugacidade de oxigênio (/0

2
) atuantes no processo de sinterização também foram avaliadas indiretamente, 

uma vez que magnetita é formada em f0
2 

relativamente mais baixa do que aquela das demais fases comumente presentes 
em sínteres. 

Palavras-chave: minério de ferro, sínter, suscetibilidade magnética, magnetita, Quadrilátero Ferrífero, tecnologia 
mineral. 

L INTRODUÇÃO 

O estudo magnético de rochas e minerais pode corresponder tanto à análise de registros de magnetização remanescente 
como de resultados diretos de suscetibilidade magnética. A magnetização remanescente corresponde ao registro preservado 
ao longo do tempo, conseqüência das perturbações sofridas na trama mineral ferromagnética, a partir da qual são geradas 
informações quanto ao campo magnético terrestre, especificamente estudos de paleomagnetismo. De outra forma, a 
avaliação da propriedade fisica denominada suscetibilidade magnética, que está diretamente relacionada à magnetização 
induzida por um campo magnético de baixa intensidade, tem sido aplicada em diversas áreas do conhecimento geológico 
-petrologia, metalogênese e prospecção mineral (Criss e Champion, 1984; Lapointe et ai., 1986; Magalhães et a!., 1994; 
entre outros). Na área de ciências de materiais, sua aplicação também é de grande relevância, haja vista a necessidade de 
produzir materiais com comportamento magnético controlado. Por outro lado, em tecnologia mineral , essa propriedade 
fisica tem sido aplicada de maneira relativamente restrita, especificamente em separação magnética. 

Em pesquisas envolvendo minérios de ferro , particularmente de minas do Quadrilátero Ferrífero- Minas Gerais, tratou
se, até o momento, da avaliação de anisotropia dessa propriedade fisica (ASM, anisotropia de suscetibilidade magnética; 
Rosiere et ai., 1997; entre outros), aplicada à análise de deformação. 
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Em relação aos aglomeràdos produzidos a partir de minérios de ferro, particularmente sínter, destacam-se as correlações 
entre SM e parâmetros tecnológicos e químicos desses materiais apresentadas por Larrea et ai. ( 1992), tais resultados de 
SM funcionaram como mais um parâmetro de avaliação da qualidade dos sínteres estudados pelos autores citados. 

De forma a avaliar o emprego dessa propriedade fisica na caracterização de minérios de fetTo e de sínteres, foram realizadas 
medidas de suscetibilidade magnética tanto na fração sinterfeed, que corresponde a uma mistura de diferentes tipologias 
de minério de uma determinada mina, como nos sínteres produzidos, em escala industrial, a partir da mistura de diferentes 
proporções de sinter f eed. Uma dessas frações correspondeu ao minério-base; enquanto outras duas corresponderam aos 
minérios de adição (corretivos), todas três provenientes de minas do Quadrilátero Ferrífero. 

2. METODOLOGIA 

A resposta magnética de um material (magnetização induzida), gerada a partir da aplicação de um campo magnético, 
depende de sua suscetibilidade magnética (SM), que é, em geral, função de um campo de baixa intensidade (Collinson, 
1983; O'Reilly, 1984). De acordo com o tipo de magnetização intrínseca a que estão sujeitos, os materiais (naturais 
ou sintéticos) podem ser classificados em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos (verdadeiramente 
ferromagnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos). Os óxidos de ferro podem ser tanto antiferromagnéticos 
(hematita e goethita) como ferrimagnéticos (magnetita e maghemita). 

Para a realização de medidas de SM, o material a ser medido é colocado nas proximidades de um campo magnético de 
baixa intensidade, normalmente da ordem do campo magnético terrestre. Em função da SM do material, a relutância, 
equivalente magnético da resistência elétrica, varia. Esta corresponde, no circuito, à indutância, que pode ser percebida 
através da voltagem, a qual gera a medida de suscetibilidade através da contagem da freqüência correspondente, i: 

convertida numericamente em um valor de SM. 

Várias medidas foram efetuadas tanto nas frações sinter feed como em material fragmentado do sínter, cerca de 400 
medidas em um total de 90 amostras para essa análise preliminar. Diversas porções de amostras, em tomo de 20-30g, 
preenchendo, completamente, porta-amostras cilíndricos com 1 Ocm3 de volume, foram medidas com o sensor AMS 
do suscetibilímetro SI-1 da Sapphire Instruments (fig. I), de forma a estabelecer a SM média para cada amostra. Este 
equipamento permite medir materiais com SM na faixa de lxl0-6 a > 1 (sistema cgs- emu/volume). Ele opera com uma 
freqüência de 750Hz, produz um campo magnético na região central do sensor de cerca de Ire (oersted) e é constituído 
por uma bobina solenóide, possuindo diâmetro interno de Sem e extensão de 8cm. 

Em uma mesma porção da amostra, foram realizadas pelo menos duas medidas, cuja média corresponde ao valor de SM 
de cada porção. Os resultados apresentados equivalem à média dos valores medidos para as diversas porções de uma 
mesma amostra. Utilizou-se o seguinte critério nessa primeira abordagem dos resultados: foram empregados, apenas, os 
resultados provenientes das amostras de sinter feed sem classificação granulométrica, ou seja, as amostras apresentavam 
todas '!S faixas de granulometria que constituem essa fração- grande parte no intervalo de 6,35mm a O, I 05mm. Quanto 
ao sínter, utilizaram-se, também, porções sem classificação granulométrica, principalmente, tamanhos milimétricos a 
submilimétricos. 

Os dados são apresentados no Sistema Internacional (SI), cujos valores de SM são 4n vezes maiores do que aqueles no 
sistema cgs. Apesar dessa propriedade ser adimensional , deve-se fazer referência indireta à unidade de magnetização 
empregada, se emu/cm3 ou emu/g (cf_ i<'-b. I de Canniclwd, 1982). Todas as medidas apresentadas foram obtidas no SI 
em emulg, forma como os resuítaJu~, __,: ,,, ;:• ,, ·: ~-;; n u1ut• :-o nesh: trabalho. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para facilitar a compreensão dos resultados apresentados, convencionou-se denominar o minério principal (minério
base), empregado na produção do sínter, por A; enquanto as frações sinter feed dos dois outros minérios (de adição) 
são denominadas por B e C. Durante o processo de sinterização (escala industrial), empregaram-se proporções variadas 
dessas frações; dessa forma, para os sínteres, as denominações 1, II, III, IV e V correspondem :l vanação das proporções 
empregadas das referidas frações. Acompanhou-se o processo pelo período de um (I) més. 
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Figura 1 - Suscetibilímetro SI-1 da Sapphire Instruments (S) acoplado ao sensor AMS empregado para a execução das 
medidas de suscetibilidade magnética. Os resultados referidos no texto compreendem os obtidos a partir do material 

armazenado nos porta-amostras menores (indicados pela seta). 

3.1. Minérios (Fração Sinter Feed) 

O sinter feed A (SFA) apresenta valores intermediários de suscetibilidade magnética (SM) em relação às frações SFB e 
SFC (fig. 2). A maioria das amostras do SFA possui SM na faixa de 5xJ0·3 a 7xl0·3; apenas cinco delas apresentam valores 
superiores a esses - quatro estão no intervalo de 7xl o-3 a lx 1 o-2 e uma delas tem SM de 1 ,2xl0·2• 

Por outro lado, os minérios de adição apresentam dados de SM que ficam acima ou abaixo dos resultados do SFA. Valores 
entre 1,2xl0·2 e 1,7xi0·2 foram os maiores obtidos para essas frações, especificamente para o SFB. No caso do SFC, SM 
na faixa de 1,7xi0·3 a 3,4xl0·3 foi registrada; apenas um valor ocorre fora dessa faixa (2,4xt0·2). 

Como seria esperado, não foi possível determinar diferenças de SM entre as diversas amostras de um mesmo sinter feed, 
uma vez que tal fração corresponde a uma mistura de diferentes tipologias do minério de cada mina. 

As diferenças observadas entre as três (3) frações de sinter feed podem ser facilmente explicadas pela variação no 
conteúdo de magnetita presente nos minérios. Para o SFA, este mineral ocorre em proporção muito pequena; no entanto, 
alguns autores (Rosiere et ai., 1993; entre outros) destacaram a presença de porfiroclastos de magnetita nos minérios 
dessa mina, isso explica seus valores superiores de SM em relação ao SFC. Por sua vez, este é constituído por proporção 
relativamente superior de fases oxi-hidratadas, principalmente goethita, ratificando, assim, SM mais baixa. Distintamente, 
o SFB, mesmo possuindo baixos teores de magnetita, uma das características de minérios do 

Quadrilátero Ferrífero, apresenta valores de SM relativamente superiores, ratificando a presença constante de relictos 
desse mineral na hematita, conforme evidenciado a partir da caracterização dessa fração através de microscopia óptica 
{luz refletida). Os teores relativos dos minerais observados nestas frações foram bem caracterizados por difração de raios
X. 

Uma vez que Fel+ encontra-se presente apenas na estrutura da magnetita, dentre os minerais comuns de minérios de ferro, 
tais resultados de SM também traduzem, de forma indireta, o conteúdo de FeO dessas amostras (fig. 3). Uma correlação 
positiva entre essas variáveis do SFA é observada. No entanto, o mesmo não ocorre para o SFC, traduzindo os efeÚos da 
proporção relativamente mais elevada de goethita dessa fração. Para o SFB, também não se observa, isoladamente, uma 
tendência clara do aumento de SM com o teor de FeO, uma vez que os valores estão concentrados em uma mesma faixa de 
SM. Contudo, a análise em conjunto das amostras do SFA e do SFB sugere uma correlação positiva entre tais variáveis. 
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Figura 2- Intervalos aproximados de suscetibilidade magnética observados no material estudado. No caso do SFA e 
dos sínteres, a maioria das amostras apresenta os valores correspondentes aos intervalos destacados. 
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Figura 3- Correlação entre suscetibilidade magnética e conteúdo de FeO das frações sinter feed empregadas na 
produção de sínteres em escala industrial. 

1.2. Sínter 

Conforme salientado anteriormente, os sínteres produzidos (escala industrial) a partir desses minérios foram divididos em 
cinco tipos (5) em função das diferentes proporções utilizadas de cada fração sinter feed. Entretanto, a avaliação de seu 
comportamento magnético foi elaborada considerando-se, principalmente, o conjunto de todas as amostras, embora cada 
teste esteja diferenciado nos diagramas apresentados. 

As amostras de sínter apresentam SM variando entre 7 ,25x I 0·2 e 1 ,57x 10·1 (fig. 2), prevalecendo os valores superiores a 
1 x I o- 1

• O sínter I possui proporcionalmente os resultados mais baixos de SM; os valores intermediários predominam nos 
sínteres II e III; enquanto os sínteres IV e V apresentam SM mais elevada. 

Nestes sínteres é comum observar estruturas reliquiares dos minérios, as quais são representadas por agregados de 
hematita que não foram consumidos e/ou amplamente reestruturados durante a sinterização. Nesse sentido, é interessante 
salientar que aqueles apresentando os maiores valores de SM foram gerados a partir de uma mistura das frações SFA e 
SFB, esta última com os maiores valores de SM, e sem adição do SFC, que possui os menores valores dessa propriedade. 
Por outro lado, o sínter I foi produzido com o emprego de todas as frações de sinter feed (A, B e C) e, particularmente, 
com a maior proporção de SFC dentre os sínteres produzidos. Ou seja, de certa forma, essa propriedade tisica permite 
caracterizar a influência dos minérios utilizados na produção dos sínteres analisados. Isto pode ser explicado, em parte, 
pelo fato das fases presentes nos minérios influenciarem diretamente a formação das fases no processo de sinterização. 

A partir da análise do conjunto das amostras dos sínteres, observa-se a correlação positiva entre SM e os teores de FeO (fig. 
4a), relativamente elevados, haja vista a formação de magnetita durante a sinterização. Outro aspecto muito importante, 
do ponto de vista tecnológico, é a correlação inversa entre SM e os índices de degradação sob redução (RDI, fig. 4b) para 
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as faixas de FeO e de basicidade (Ca0/Si0
2

) dos sínteres produzidos. Nesse caso, para o conjunto de dados, quanto maior 
a SM, maior o conteúdo de FeO e menor o RDI do sínter. Por outro lado, a resistência mecânica, determinada a partir de 
shatter test, apresenta correlação positiva com os dados de SM (fig. 4c). 
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Figura 4- Correlação entre suscetibilidade magnética e (a) conteúdo de FeO; (b) índice de degradação sob redução 
(RDI) e (c) resistência mecânica determinada através de shatter test de amostras de sínteres produzidos em escala 

industrial. 

Da mesma forma que são feitas correlações entre resultados de SM e parâmetros tecnológicos, também é possível 
correlacionar tais resultados às condições de formação do sínter, em particular àquelas de fugacidade de oxigênio 
(/0

2
) atuantes no processo de sinterização. Em SM mais elevada, o teor de FeO também é maior devido ao aumento de 

magnetita, fase gerada em condições de f0
2 
relativamente mais redutoras, comparativamente àquelas nas quais as demais 

fases presentes em um sínter são formadas (Hsieh e Whiteman, 1989). 

As correlações obtidas são, em parte, concordantes com aquelas observadas por Larrea et ai. ( 1992), embora estes autores 
tenham correlacionado o comportamento magnético de sínteres, produzidos em escala-piloto, com índices de redutibilidade, 
tamboramento e basicidade. No entanto, para os sínteres estudados, observa-se a falta de uma correspondência clara entre 
o índice de basicidade com os dados de SM, ratificando a ausência de uma correlação bem definida entre os teores de FeO 
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e Ca0/Si0
2 

(fig. 5), o que não ocorre para os dados apresentados por Larrea et ai. (1992). Tal fato deve ser decorrência da 
faixa relativamente estreita de basicidades avaliadas, bem como da dificuldade de avaliar os parâmetros de produção de 
sínteres de escala industrial, para os quais não existe um controle rígido das condições de formação. 
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Figura 5- Correlação entre FeO e basicidade de sínteres produzidos em escala industrial, legenda conforme figura 4a. 

4. CONCLUSÕES 

O estudo de suscetibilidade magnética (SM) de minérios de ferro e sínteres pode ser destacado como mais uma ferramenta 
de caracterização de fases e de processo, como mostram as correlações obtidas a partir da avaliação dessa propriedade 
física (Larrea et a/., 1992; Magalhães, 1998; este trabalho). 

O teor relativo de magnetita presente nos minérios empregados na produção de sínter foi claramente caracterizado a partir 
dos resultados de SM. Tal propriedade permitiu separar as três misturas de minérios que correspondem às frações sinter 
feed provenientes de três minas do Quadrilátero Ferríferro- Minas Gerais. O minério principal (SFA), empregado em 
maior proporção (minério-base), possui valores intermediários de suscetibilidade, comparados aos resultados de SM dos 
minérios de adição. Dentre estes, o sinter feed C (SFC) apresenta os valores mais baixos de SM, ratificando a presença 
mais acentuada de fases oxi-hidratadas nessa fração. De outra forma, SM relativamente mais elevada caracteriza o 
minério correspondente à fração sinter feedB (SFB); isto é facilmente explicado pela presença de magnetita, que, embora 
em teores reduzidos, esse mineral foi regularmente observado como relictos em hematita. 

Quanto aos sínteres produzidos em escala industrial, os resultados de SM caracterizaram o processo de sinterização, 
bem como a qualidade dos produtos gerados. Os valores relativamente elevados de suscetibilidade ocorrem nos sínteres 
denominados IV e V, os quais foram gerados a partir de proporções variadas do SFA e do SFB, este último possui os 
maiores valores de SM no caso dos minérios, ratificando, assim, a importância da matéria-prima empregada na produção 
desses aglomerados. Por sua vez, o sínter I, que possui proporcionalmente mais resultados com menor SM, dentre os 
aglomerados estudados, também ratifica tal importância, pois foi produzido a partir da mistura das três frações de sinter 
feed. Tal mistura apresentava a maior proporção de SFC empregada no processo, esta fração destaca-se pelos valores 
relativamente mais baixos dessa propriedade, dentre as amostras analisadas. 

A qualidade desses sínteres também foi caracterizada pela avaliação do conjunto dos resultados de SM. Isto é traduzido, 
para as faixas de FeO e de basicidade analisadas, pelo comportamento oposto entre essa propriedade e o índice de 
degradação sob redução (RDI), o qual diminui conforme o teor de magnetita aumenta, o que é evidenciado, indiretamente, 
pelos valores mais elevados de SM. De outra forma, existe uma correlação positiva entre resistência mecânica e 
SM, caracterizando a importância das fases na qualidade dos sínteres. Como magnetita é formada em condições de 
fugacidade de oxigênio (!0

2
) relativamente mais baixas que as condições de outras fases presentes nos sínteres (Hsieh 

e Whiteman, 1989), os resultados obtidos também caracterizaram de maneira indireta a f0
2 

relativa atuante no processo 
de sinterização. 

Deve-se ressaltar, que uma avaliação completa do processo de sinterização e da qualidade dos aglomerados gerados 
envolve um grande número de pesquisas em diversas áreas. Resultados de SM podem ser empregados como mais um 
recurso aos estudos pertinentes a esse tipo de avaliação, de acordo com a análise preliminar apresentada neste trabalho. 
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