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RESUMO 

O objctivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica do uso ele scparaç;!o magnética para enriquecimento elo teor de 
alumina aprovcitilvclnos produtos "Fino" c "Superfino" de bauxita. pela remoção de minerais portadores de ferro. 

Amostras dos produtos "Fino'" c ··superfino" fomm enviadas para caractcri;.açilo tecnológica c estudos de bancada para 
indicaç:1o de possíveis rotas de processo, que apontaram a scparaçilo magnética como alternativa de concentraçilo mai s 
promissora. A atividadc seguinte foi ú reali1.ação de testes de laboratório. com separadores magnéticos ele alta intensidade 
cm via úmida c seca. 

Os resultados obtidos. com alta rccupcmç:lo mi1ssica c bom enriquecimento de alumina aprovcit:'lvcl na fraçilo nilo
magnética. demonstraram que o equipamento mais adequado para rcali/Ilçilo de testes cm escala scmi-industrial é um 
separador magnético de alta intensidade, cm via úmida. do tipo carrosseL 

PALAVRAS-CHAVE: bau.\ita: separação magnética. 

L INTRODUÇÃO 

Locali;acla cm Porto Trombetas. noroeste do estado do Parú. a Mincraç:1o Rio elo Norte iniciou suas operações no ano de 
I 'J7<J. com uma escala ele produç;!o ele :L15 milhões de toneladas por ano. no platô do Sarad . Seu complc.\o ele produção 
de bauxita abrange mina. beneficiamento. transporte por ferrovia. secagem c cmbarCJuC cm navios. A capacidade atual ele 
é 113 milhões ele toneladas por ano. estando cm fase de implantação, com conclusilo prevista para dczcmbro/2002. um 
projeto de C.\pansilo para I ó.] milhões de toneladas por ano. o CJUC a tormwí a maior produtora individual de bauxita do 
mundo. 

O processo de beneficiamento consiste de operações unitúrias de cscrubagcm. pcnciramcnto. hidrociclonagcm c fi ltragcm. 
onde são obtidos três produtos: 

Granulado- distribuiç:!o granulo métrica entre 7(>,2 mm c I, 19 mm 
Fino - distribuição granulométrica entre I, I <J mm c O, I 06 mm 
Superfino- distribuiçilo granulométrica entre 0,106 mm c 0.038 mm 

Este trabalho apresenta as etapas desenvolvidas para indicação de rotas de processo viúvcis para enriquecimento do 
teor de alumina aprovcitúvcl nos produtos "Fino" c "Superfino" de bauxita. Para isto, foram realizados estudos de 
caractcriiiiÇilo tecnológica. pelo Laboratório de Caracteri zação Tecnológica da Escola Politécnica da USP. CJUC consistiu 
das seguintes etapas: 
• Anúlise CJUÍmica da amostra tal CJual c fraçõcs 
• Anúlisc granulomét1ica a úmido 
• Anúlisc mineralógica c grau de libcraçüo 
• Scparaçüo de minerais cm líquido denso 
• Separação magnética com separador tipo Frantz 
• Separação magnética de alta intensidade cm via úmida c seca 

A partir das conclusões apresentadas no trabalho, foram realizados testes com separadores magnéticos via úmida c seca. 
cm escala de laboratório. cm empresa especializada (INBRÁS-ERIEZ). Os resultados obtidos validam como promissora 
a separação magnética ele alta intensidade, via úmida. viabili1.ando a realizaçilo de testes cm escala scmi-industrial. 

]21 



Ribeiro. FS.: Mcllo. PS G 

2. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

Para avaliaç;1o da rola de processo mais vi;ívcl lccnicamcntc. para aumento do teor ele /\LO, <lprovcit;ívcl. foram 
conduzidos estudos de caractcrizaç;lo de amostras colctas nas hiclrociclonagcns prim:'1rias ele .. Fi;JO .. c .. Superfino .. 

2.1. Análise Granulométrica 

Foi realizada an;ílisc granulométrica a úmido. utilizando um jogo de peneiras ela csc;ll;l 'I\ ler. c .. Ciclosv;.cr .. para as 
fraçõcs abai:-;o de 20 um. Com as fraçõcs obtidas for~1m rcali;aclas clclcrmimçõcs de /\LO. total. SiO" total. Fe"O" TiO. 
c Perda ao Fogo pela LCT-USP. c Alp, aprmcit;ívcl c Si0

2 
rcativa pela Mincr~lç;1o Ri.o ~lo Norte. como mostra~lo nas 

tabelas I c I I. 

No produto "Fiuo". os teores ele Al 20, aprm cii<Í\ cl s;1o praticamente hornogêneos nas l'r;1çôes :1cirm de I 00 malh:1s. 
clccrcsccnclo cm clircç;1o as malhas mais finas. 

Comportamento im crso ocorre com o Fc/),. com teores ele\ :1dos ms fi;lçôes :1b:li\O de I 00 m:llh:ls Oti:tnto :·l StO 
re:lti\ :1. h;\ um ele\ :1clo crcscnncnto n:1s ft~lçàcs :1b:Ji.\o de .tOO m;Jlh:ls. 

Tahcla I- An;\lisc gr;mulométric:l c químic:1 elo produto .. Fino·. 

Fração AIH'Jiura 'Y.• Massa ')('OITS (%) 
(1\ler) (mm) retido Acum. Al,O Si O. F~~ 

·:~ 

+lO J.(,SO ).~ ) __ ) .t:- . .t 2.S I j(, ~ 
--

-10 il.f 1.2.7 l.ll)() 7_) .t.t . .t 2.S I I!).(, 
~i.t +20 O. S-+ I I I. 'i 2..t.2 .f.f (I 2.7-t I(, __ ~ 

·--
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--·--c-

1 r •.. ~ 
·---r------·-

-2S +)'i (l..f20 111 .t'i I .t.t.l 2'J'i jq 
-)'i i.fS 0.2'J7 I.U 'iX.S .t'i_l 2 X') I !•. I .. --

-.tS +(,'i 0.210 IO.S (,')_ 7 .t 'i.() 2J,() IS ~ 

-(l:Í I 1 ()() O. l.f'J ') .t 7'J.I .t 'i. o 2.13 I')_(, 
-I()() + 1 'i() O. I O 'i (d S'i..t ..t3 ') J.()() 22.2 

---
-I 'i() i 2()() 0.07-t 2.-t X7_X .f(). ~ 2 O I ) ~ .t 

--- ---------
-20() t.f()() o. o.t.t 2.7 <)(). 5 _,X_l lXX 2! ,_(, 
-.tOO u mlcr (). 01 () ~ l) ').f..f I 'J. I ')()<) 

t---.---
.J 'J. I 
---- -------~-

i -.tOO m c r :Í.l> I o o O 7. 7'J I 'J _~~i L_ 27.1 

No woduto ".\'uuer{iuo". os teores ele AI, O, :1prm eiLl\el s;lo pi~llic:lmc:nte honiogêileos :1té \2~ Ilialh:I.s decre.scemlo e111 
dire~,::lo :'1s malhas m:1is lin:ls. Comportamento Ill\'CI'Sll ocorre com o 1.-e,O,. com teores crcsceil\es :1 p:1rt1r ele l :'(i Ill:!lli:Ls 
.J;\ os teores ele SiO" IClti\:l :lprescnt:lnll'ie\ :1do cresCimento :1 p:1rt1r ele .too m!lil:ls 

Tahda II- An:iltse gr:mulomêtnc:l c químic:1 do produto .. Supcrliilo· 

Fração 
I 

Ahcriura %Massa I · Il'o rcs ('~·;.j 
·------~ 

I Al,O I 
,---::-:-__j 

(1\kr) ( 111111) retido acu111. Si O, Fc,O 
IJ.f I. I 'JO l.S I.S .t'i. ') 2.'J7 l.f.'J 

-l.t +2S O.'iS." (í.7 S.'i .tCJ. I )l.f I ~ . .t 
-2S + :l'i O..f20 (,_() 1-t. 'i ..tn 3. ()(. I 3.2 
-:l'i +.tS 0.2'J7 'J.O 2:1,:1 .f!J.S 2.SI I~ A 
-.ts +!J'i O. 21 O I O. :l )).') -+7. 7 2.)0 l.t. 2 

-!J5 +I 00 O. I .t 'J 12.7 .f(J.() .f'). 7 l.'J7 l.t. () 
-IOO + 1:10 o. 1 o 'i 13.7 ()0.2 .tS. ') 1.7S 1:1.7 
-I :10 + 200 (l.(l7.f I J.() 71.S .tS.O I HJ 17.S 
-200 + 32:1 o. O.t.t I 'i.() S7..t 4'i.'J J.(J.f 20 . .t 
-:l2'i +.tOO 0.()37 ]_] 'JO. 7 :l CJ. I i.!l.f 20.5 
-.tOO undcr !Ul I O 5.2 %.0 22.7 (J.20 3:1.2 
-.tOO 0\Cr .t.O I 00. O S..t.t I 7 .'i O 2'J.X 

2.2. Separação em Líquido Denso 

Para rcalizaç;lo deste estudo. amostras de "Fino .. c "Superfino·· foram separadas cm seis fraçõcs granulométricas (+l.t#: 
-I.t +2S#: -2S + 4S#: -.tS +(J.'i#: -CJ5 + I'iO#: -I'iO +.tOO#) c. através elo emprego de líquidos densos cm duas densiclaclcs 
distintas (2.:13 c 2.'J'i g/crn'). obtc\ e-sc um produto flutuado (leve). constituído essencialmente por gibbsita. um produto 
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intcnncdiúrio. composto principalmente por silicatos. c um produto pesado _ composto principalmente por ó:-;idos de ferro 
c tit ;í nio . 

Foi rcali1.ada anillisc química para todos os produtos obtidos (elementos totai s): somente os llutuados (d < 2.5:1 g/cm') 
ti\ e ram determinados os teores ele Alp, aprovcitilvcl c Si0

2 
rcativa, como mostrado nas tabelas III c IV 

No produto "Fino"- o flutuado cm 2.S:l g/cm' apresentou uma recuperação milssica média de 56J>'Yo_ com teores de Al ,O, 
aprovcitúvcllcvcmcntc crescentes para as fraçõcs mais finas, c valor médio de 54)l'%. 1<í os teores de SiO rcativa c Fc:o 

2 .;. ~ 

associados ao llutuado apresentam uma redução para as fraçõcs mais fma s. 

O produto intcnncdiúrio, entre 251 c 2. 95 g/cm'_ apresentou uma rccupcraç;1o mássica média de 20'%. com teores médios 
de Al,O , total relativamente homogêncos até (>5 malhas c a partir daL valores crescentes. O teor médio ele Fcp, 

do produto intcrmccliúrio indica uma tendência de redução para as fraçõcs mais fmas: a Si0
2 

total apresenta teores mais 
clc\·aclos nas fra çõcs entre 28 c ú5 malhas. 

O produto afundado cm 2. 9 5 g/cm ' aprcscntouuma recuperação mússica média ele I 1 .8'%. sendo const it uíclo principa !mente 
por o:-;i-hiclró:-;idos de ferro . com teores de Al,O, total mostrando elevada redução para as fraçõcs mais finas. Ht os teores 
de Fc,O, s;1o marcadamcntc crescentes cm dircção as fraçõcs mais finas. 

Tabela III- Ensaios de separação cm líquidos densos com o produto "Fino' ' 

Fração Produto 
'X> cm massa Teores totais(%) Teores(%) 

ensaio amostra AI,O Si O Fc O AIO Si O ... 
+14# d < 2.51 (>5. I 8.1 55.5 Ú, ') 1 6.91 5!. ') 1.7 

d < VJ5 90. I I L5 5l.ú 11.3 11.3 
-14 +2 8# d < 2,51 (>J,l 11,0 57.1 5.59 5.59 53 _') 3.8 

d < 2.95 87.5 18.7 52.5 9.23 9,2 3 
-28 + 48# d < 2.53 ú2 ,5 15 .5 58.5 4.53 4.43 54.2 4.0 

d < 2.95 8ú,5 2L4 53.ú 7.45 7,45 
-48 +ú5# d <251 ú1.1 ú.8 59.8 4,16 4 . 16 55,8 1.7 

d < 2.95 84.0 9.1 55 J ú.58 ú_58 
-ú5 +!50# d < 2.51 úl.:l I<Ul 59.5 4.14 4 .14 58.4 2.6 

d < 2.95 79.4 12_5 5(> .7 6.50 (> .50 
-150 +400# d < 2.53 59.0 1.0 57. 1 4.95 4 .95 5(>.7 2J 

d < 2.95 ú8.5 1.5 55.7 6.42 6.42 
Total d < 2.51 ú2.ú 56_(> 58.0 5Jl7 5.07 54_8 1.5 

d < 2.95 84.7 7ú.ú 51,8 8.15 8. 15 

No produto ",\'upertino". o flutuado cm 2,51 g/c m' apresentou uma rccupcraç<1o mitssica média de ú0.9'%_ com teores de 
Al ,O, aprm·cit~tvcllcvcmcntc crescentes para as fraçõcs mai s fi nas. c valor médio de 57 _o 1%. Jú os teores de Si0

2 
rcativa 

apresentam rcduç;1o cm direç<lo <Is fraçõcs mais finas . enquanto que o teor de Fc,0
3 

se manté m praticame nte inalterado . 

Tabela IV -Ensaios de separação cm líquidos densos com o produto " Superfino" 

Fração Produto 
'Yo cm massa Teores totais(%) Teores(%) 

ensaio amostra AIO Si O FcO AIO Si O 
+ 14# d < 2.51 ú5,1 8,3 55.5 ú,93 6,91 51 ,9 3,7 

d < 2.95 90.1 lU 51 ,6 11.3 LU 
-14 +28# d < 2.51 úL! 13.0 57. 1 5.59 5.59 51 ,9 1.8 

d < 2.95 87,5 18.7 52,5 '),21 9,21 
-28 + 48# d < 253 ú2 .5 15.5 58.5 4,5] 4.4] 54 .2 4.0 

d < 2,95 86. 5 2L4 51 ,ú 7.45 7_45 

-48 +ú5# d < 2,51 61.1 6.8 59,8 4.16 4 16 55.8 3.7 
d < 2,95 84.0 9.1 55J 6,58 (> ,58 

-65 +!50# d < 2.51 ú3.1 I 0.0 59.5 4.1 4 43 4 58.4 2.ú 
d < 2.95 79.4 12.5 Só, 7 6,50 ú,50 

-150 +400# d < 2.51 59.0 3 .O 57. 1 4.95 4,95 56.7 2J 
d < 2.95 ú8 ,5 3 ~ 5 55.7 ú.42 ú.42 

Total d < 2.51 ú2.6 5ú,6 58.0 5Jl7 5,0 7 54.8 3.5 

d < 2.95 84.7 76,ú 51.8 8.15 8.15 
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O produto intcnnediário, entre 2,53 c 2,95 g/cm3
, apresentou uma recuperação Imíssica média de 16.3<%. com teores de 

Alp, total homogéneos até 150 malhas c crescentes para as fraçõcs mais finas. Ht o teor de Fcp, apresenta valores mais 
elevados e homogéneos acima de 200 malhas, enquanto a SiO, total apresenta valores decrescentes para as fraçõcs mais 
finas. -

O produto aflmdado em 2,95 g/cm3 apresentou uma recuperação mássica média de 133 % sendo. como no produto "Fino". 
COI1Stit11Ído essencialmente por oxi-hidróxidos de ferro , com teores de AI, O, total decrescentes para as fraçõcs mais fmas. 
Já os teores de Fep

3 
c Si0

2 
total mantém-se praticamente inalterados em todas as fraçõcs . 

2.3. Composição Mineralógica e Estimativa de Grau de Liberação 

A composição mineralógica foi dctenninada através da conjugação de análise por difração de raios-X, observações ao 
microscópio elctrônico de varredura c balanços dos ensaios de separações minerais cfctuados. 

A amostra de produto "Fino" é constituída essencialmente de gibbsita (63 %, cm massa) c oxi-hidróxidos de ferro 
(hematita e goctlüta, com lcpidocrocita subordinada , 23% cm massa no total). Quartzo c caulinita aparecem como 
principais minerais acessórios, 4 e 8% cm massa, respectivamente. Como minerais menores. foram observados anatásio 
c bohemita. 

Já a amostra de produto "Superfino" é constituída essencialmente de gibbsita (68% cm massa) c oxi-hidróxidos de ferro 
(hematita c goethita, com lepidocrocita subordinada. 21% em massa no total) . Quartzo c caulinita aparecem como minerais 
acessórios, 3 c 7% cm massa, respectivamente. Como minerais menores, foram observados anatúsio c bohcmita. 

Quanto ao grau de liberação, foi observado que os óxi-lüdróxidos de ferro ocorrem tanto cm partículas individualizadas 
representando 50 a 60% do total de ferro contido, como cm partículas mistas com gibbsita ou intcrcrescido com esta. O 
quartzo ocorre preferencialmente em partículas individualizadas, enquanto a caulinita ocorre prcfcrcncialmcntc associada 
à gibbsita (intercrcscida). 

3. SEPARAÇÃO MAGNÉTICA 

Os estudos de separação magnética foram realizados em duas fases: a primeira fase foi realizada no LCT-USP. consistindo 
do processamento das amostras em separador de rolo induzido, separador Frantz e ensaios de separação magnética de alta 
intensidade via úmida, com emprego de matrizes de tela expandida grossa. de bolas e placas Jones. 

A segunda fase consistiu na realização de testes na INBRÁS-ERlEZ. utilizando separador magnético de alta intensidade 
do tipo pólos salientes, via seca. c testes cm via úmida com separador eletromagnético de carrossel de alta intensidade. 

3.1. Ensaios com Separador de Rolos Induzidos (IMR) e Separador Frantz 

Para verificação de resposta do minério frente ao processo de separação magnética, foram rea lizados tes tes exploratórios 
c que. devido à granulação do material, foram executados cm separador de rolo induzido (IMR) para as fraçõcs acima de 
28 malhas c separador Frantz para as frações passantes. 

Para o produto "Fino". a fração não magnética (NMAG) apresentou uma recuperação mássica média de G!J .3<Y,,, com 
teores de AlpJ aproveitúvel crescentes para as frações mais fmas , apresentando um teor médio de 50, J2<Yo. 

A fração fortemente magnética (FTM), entre 14 e 400 malhas, apresenta uma recuperação milssica média de 6%. com teor 
de Alp

3 
total entre 37 c 45%. Já a fração magnética (MAG) representa cm média 15% da amostra. com teor médio de 

Alp, total de 16,2%, sendo constituída essencialmente por oxi-hidróxidos de ferro. 

A tabela V apresenta os valores acumulados para os produtos não magnéticos c o co1~unto dos produtos não magnéticos 
e produto fortemente magnético (NMAG + FTM): neste caso hú um aumento da recuperação m{tssica cm 6 pontos 
percentuais. com pequeno decréscimo no teor de Alp

3 
total. 

Tabela V- Produto "Fino" , resultados acumulados para os produtos não magnéticos 

Produto 
o;;, em massa Teores totais(%) Teores(%) 

ensaio amostra AI, O Si O, Fe O AIO, . Si O'-
NMAG 76,6 69,3 53 ,7 7.29 7,45 50. 12 3.17 

NMAG+FTM 83.1 75,2 52,9 6.91 8.98 
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Para o produto .. Superfino". a fração não magnética tem uma recuperação m3ssica média de 70.5'%. com teores de Al ,O, 
aprovcitúvcl crescentes para as fraçõcs mais finas . c teor médio de 54.4'%. -

A fração fortemente magnética, entre 28 c 400 malhas. apresentou uma recuperação tm'tssica média de 6.6%, c com teores 
de Alp, total variando de 28 a 46'%. Ht a fração magnética representa 13.6% da massa. cm média. com teor médio de 
Atp, total de 15.0'%. Constitui-se essencialmente por o:-;i-hidró:-;idos de ferro . 

A tabela VI apresenta os valores acumulados para os produtos não magnéticos c o conjunto dos produtos m1o magnéticos 
c fortemente magnéticos (NMAG + FTM): neste caso há um aumento de 6,6 pontos percentuais na recuperação mássica. 
com pequeno decréscimo 110 teor de Al

1
0 , total 

Tabela VI -Produto "Superfino" . resultados acumulados para os produtos não magnéticos 

Pt·oduto 
o;., cm massa Teores totais(%) Teores ('Y.•) 

ensaio amostra AIO Si O Fc O AIO Si O 
NMAG 77.7 70.5 56.5 5,28 5. 11 54,4 2,40 

NMAG + FTM 85.0 77.1 55.2 5.02 7. 34 

3.2. Ensaios de Sepaa·ação Magnética de Alta Intensidade 

Inicialmente . foram rcali1ados testes C.\ploratórios com separador magnético de pólos salientes. via seca. com campo 
magnético de 8kGauss. para confinnação dos resultados obtidos nos testes com os separadores magnéticos do tipo Franl/. 
c de rolo indu;ido (IMR). A tabela VII ilustra os resultados obtidos. confmnando através do teste 2. um bom va lor 
de enriquecimento. que é atribuído a redução da capacidade de processamento do equipamento. possibilitando que as 
partículas mistas fiquem mais tempo c:-;postas ú ação do campo magnético. 

Tabela VIl - Ensaios com separador magnético de pólos salientes 

Teste Produto Fração 
Capacidade 'Y.• cm Teores(%) 

Processamento massa AIO Si O Fc O 
I Fino Alimentação I 00.0 43.30 3.84 21.24 

NMAG Alta 9') ,6 44.21 1.91 17 .8 
MAG 0.4 - - -

2 Fino Alin1cntação I 00.0 43.30 3.94 21 .24 
NMAG Bai:-;a 90.7 4ú,89 3.% 13 .60 
MAG ')J 7.38 2.60 71.78 

:1 Superfino Alimentação I 00.0 42.35 3.8'J 19 .% 
NMAG Alta 91.4 42.08 5,48 17.00 
MAG 8.6 21.51 2.64 54.14 

4 Su_Qcrfino Alimentação 100.0 42.:15 :1 ,8') 19,% 
NMAG Bai:-;a 94.1 4:1.83 4.27 18.64 
MAG 5.'J 32.49 3.04 :1 7.46 

Nos testes reali;.ados pelo LCT-USP. foi feita prévia classificação a seco da alimcntaçiio pa ra os dois produtos. afim 
de adcquú-los ;Is matri;.cs de separação. Para cada tipo de matri;. (tela üpandida grossa . bolas c placas Joncs). foram 
avaliadas três distintas granulomctrias de alimentação, a saber: -20. -28 c -35 malhas , além da operação cm dois campos 
magnéticos (4 c 8kGauss) . 

Na tabela VIII são apresentados os resultados obtidos para o produto "Fino" . sendo que os melhores resultados foram 
alcançados com o emprego de matri1. de tela expandida g rossa cm campo magnético de 8kGauss. apresentando um teor 
de Al

2
0

1 
aprovcit (IVcl de 4ú.J'X. c com recuperação mássica de 91.1%. 

Na tabela IX são apresentados os resultados obtidos para o produto "Superfino". sendo que os melhores resultados foram 
obtidos com emprego de matriz de tela expandida grossa. cm campo magnético de 8kGauss, apresentando um teor de 
AI , O, aproveitável de 49.2'% c rccupcraçilo mássica de 88,6%. Adicionalmente, o emprego de matri z de bolas, cm campo 
mãg1iético de 4kGauss , apresentou um teor de Alp

1 
aprovcit3vel de 47,8%, com recuperação mássica de 91,2'Yo. 

Na tabela IX silo apresentados também os resultados obtidos no teste realizado no laboratório da INBRAS-ERIEZ. com 
produto " Superfino" (tal qual) , onde foi empregada uma matriz quadriculada de 14 malhas, cm campo magnético de 
8kGauss. O teor obtido de Al

2
0 , aproveitável foi de 4'J.2'%. com reeupcraç;1o mássica de ú6.ú%. 
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Tabela VIII- Ensaios com separador magnético de alta intensidade via úmida. com produto "Fino" 

Ensaio Produto 
o;., cm Teores(%) 
massa AIO Si O ... Fc,O 

A limcntação 42.0 - I <J .O 
Tela grossa- 28# 

NMAG4kG 90.6 44.9 4.:l0 14.6 
NMAG 8kG <JIJ 4().3 4.24 12 . .5 

Bolas -28# 
NMAG 4kG 91.3 43.4 4.04 I (),4 

NMAG 8kG 89.2 44.9 4.05 14.(> 
Placas Jones -20# 

NMAG 4kG 86.6 44.7 3. 71 1.5 .7 
NMAG 8kG 83 . .5 4.5 . .5 4.0 I 14. 1 

Tabela IX- Ensaios com separador magnético de alta intensidade via úmida . com produto "Superfino" 

Ensaio Produto 
o;., cm Teores(%) 
massa AIO Si O Fe O 

Alimentação 46.0 - 18.ú 
Tela grossa- 28# 

NMAG 4kG 91.5 48.4 2.92 14.7 
NMAG 8kG 88.6 49 ,2 2.96 11.9 

Bolas -28# 
NMAG 4kG 93,2 47.8 2. <)4 14.7 
NMAGSkG 91.5 4íU 2,90 14..5 

Placas Jones -20# 
NMAG 4kG 88.1 48,4 3.02 12 . .5 
NMAG 8kG 83,1 49.9 :uo I 0.9 

Quadriculada 14# 
Alimentação 42 .35 3.89 I<J.% 
NMAG 8kG 66.ú 49,42 3,49 11 ,54 

4. CONCLUSÕES 

Todas as amostras de "Fino" e "Superfino" estudadas foram obtidas de uma mesma amostra de minério ROM. A partir 
da análise química das fraçõcs. verificam-se teores de Alp, aprovcit{JVclmais elevados nas fraçõcs intcnncdi i1rias (20 a 
150 malhas). 

Os ensaios de separação por líquido denso c separação magnética pcnnitiram avaliar as possibilidade c condições de 
aumento do teor de Alp

3 
aproveitável nos produtos estudados. 

A separação magnética de alta intensidade em via úmida (WHIMS), com campo de até 8kGauss. foi cfctuada cm carMer 
exploratório. cm equipamento de bancada. com obtenção de resultados que indicam uma boa possibilidade de uso 
industrial. após a rcalil aç;1o de testes em escala scmi-industrial. 

Há de se resolver problemas operacionais na separação de materiais com granulomctria superior a 20 malhas. através 
do uso de matrizes adequadas, e que permitam uma relação adequada teor de Al20 , aprovciti1vcl versus recuperação 
máss1ca. 
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