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RESUMO
Visando verificar a possibilidade de estabelecer wna rota de bene·ficiamento de minério de ferro proveniente de itabiritos silicosos do estado de Minas Gerais, coletaram-se amostras deste tipo de minério para a realização de caracterização mineralógica e ensaios de lâboratório de classificação. liberação, moagem, dispersão, deslamagem, c ffotaçào, variando-se diversos làtores operacionais. Observou-se que o minério em estudo possuí, em sua composição mineralógica, grandes percentuais
de sílica e hematita, quantidades menores de goethita e traços de magnetita. Finalmente foi constatada a possibilidade da obtenção de uma rota de beneficiamento para este minério, desde que haja uma deslamagem prévia, para a obtenção de resultados de teor e recuperação dentro das especificações do mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Caracterização, ltabirito, Pobre, Goethita, Percentual.

ABSTRACT
Seeking to verify lhe possibility of establishing a proccssing routc for iron ore proceeding frorn banded iron formations (ltabirites) from the state of Minas Gerais, Brazil, some samples of this ore were acquired for mineralogical charactcrization studies and some classification • liberation. grinding (milling). dispersion. desliming, flotation. variating some operational
factors in aU of these tests. lt was aJso noted that this ore has a high averagc concentratiou of silic and hematite, comparatively less goethite and some magnetite in it's mineralogicaJ composition. 1t was observed thc vossibility of a proccssing route with a previous desliming to obtaín mineral recovery and grade as the markel speciticatíons.

KEYWORDS: Characterization. Itabiritc, Poor, Goethite, Average.
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I. INTRODUÇÃO
Segundo Araújo c outros ( 1999), um desafio constantemente encontrado na indústria mineral está relacionado à sua capacidade de adequar quimicamente seus produtos ús necessidades de alimentação das indústrias
meta lúrgica c siderúrgica.
A adequação dos produtos minerais, nas especificações químicas de mercado . é conseguida, na grande
maioria das vezes, pela aplicação de um éonjunto de operações unitórias encadeadas que visam reduzir os níveis
de impurezas no produto final. A presença de impurezas prejudica os processos a que estes produtos se destinam
(sintcri zação ou pcloti zação).
A utilização de fino s de minério de ferro pela indústria siderúrgica, independentemente dos processos de obtenção de ferro (alto forno, redução dircta c fusão redutora), implica na transformação dos finos cm sintcr ou cm
pclotas . É nesta forma que os finos são processados para a obtenção de ferro gusa ou de ferro esponja. normalmente cm conjunto com granulados naturais .
Os níveis de impurezas toleráveis são funções complexas, que variam de acordo com o tipo de processo de redução de ferro empregado c com a disponibilidade de matérias-primas para cada consumidor final. Assim. é muito comum encontrar especificações diferenciadas para finos que serão empregados numa sintcrização c siderúrgica européia c cm uma siderúrgica asiática. Entretanto. de uma maneira geral. as tendências mais recentes se mpre
têm apontado para a necessidade de redução , por exemplo, dos níveis de sílica, alumina c fósforo.
Tendo cm vista a crescente demand a de minério de ferro no mercado mundial, c que na situação aluai as reservas disponíveis são cada vez mai s pobres, hú uma grande tendência para a rcalizaçüo de muitos estudos. Estes
estudos visam à obtenção de novos conceitos c novas tecnologias no contexto do processamento mineral. Logo. o
objctivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos nos estudos de caractcrizaçüo (Mineralógica c Química)
c de processamento mineral, como tentativa de estabelecer para este minério. uma rota ideal de beneficiamento .

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os testes foram realizados nos laboratórios dos Depa rtamentos de Engenharia de Minas c de Engenharia Metalúrgica c de Materiais da Escola de Engenharia da UFMG. Os procedimentos experimentais adotados compreenderam a realização das seguintes atividadcs:
• Homogeneização c amostragem cm divisor de rifles. com retirada de alíquotas representativas para anúlisc química qualitativa por espectrometria de fluorescência de raios- X (Espectrómetro PI II LI PS PW-2400 ;
pastilhas prensadas) c caracterização mineralógica via difração de raios-X (DRX para amostras
cm pó PHILIPS (PANALYTICAL), sistema X' Pcrt-APD. controlador PW 3710/3 1, gerador PW
I H30/40, goniômetro PW 3020/00);
• C lassificação do minério por penciramcnto, utili zando-se uma série de peneiras Tylcr de malha quadrada,
cujo intervalo de aberturas varia de 6,HOO mm a 0,03H mm. Retiraram-se alíquotas significativas de cada
pe neira para anúlise granuloquímica c das peneiras de abertura entre OJOO mm c 0.075 mm para anúlisc
de liberação por método óptico ;
• Britagcm da amostra cm britador de mandíbula.
• Moagem cm moinho de bolas, para determinação do tempo ótimo de moagem ;
• Deslamagcm, para retirada de materiais tinos;
• Testes para concentração de minerai s ferrosos por ftotação utili za ndo Célula modelo Dcnvcr D 12.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Composição Química via Fluorescência de Raios-X
Esta anúlise tem como objctivo, proporcionar ao manipulador da amostra, uma perspectiva qualitativa dos
elementos presentes no minério. Os resultados da anúlisc química por fluorescência de raios-X são apresentados
na tabela I.
Tabela I: Resultados de Anúlise Química Qualitativa

Presença (Teor_}
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3.2. Caracterização Mineralógica via Düração de Raios-X
Segundo Luz e Outros (2004), difração de raios-X é um método que se baseia na Lnteração de ondas na freqüência de raios- X (geralmente entre 0,70 e 2,30 angstroms) com os planos de repetição sistemática do retículo cristalino. Pela própria definição. portanto, se aplica apenas a materiais cristalinos. e não a amorfos.
Para a amostra de minério de ferro em estudo, obteve-se como resultados as presenças representativas de
hematita e quartzo e goethita, e traços de magnetita, como pode ser observado pela figura I.
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Figura I: Resultados da difração de raios-X

3.3. Densidade

A análise de densidade foi realizada via picnometria a gás, e calculada através da equação I.
ma
a=-=

Vy

(Equação I)

Onde: rn 0 é a massa da amostra (g);
Vp c Vc Va são os volumes da amostra, da célula e o volume adicionado, respectivamente (cm3);
P1 e P3 são as leituras de pressão de entrada e saída da célula;
u é a densidade média da amostra (glcm3 ).
Logo, para a amostra estudada, obteve-se uma densidade média o= 4,098 g/cm3 •

3.4. Análise Graoulométrica
Segundo Valadão e outros (2007), a definição das condições de operação de um determinado processo de tratamento pode exigir o conhecimento prévio da distribuição de tamanho das partículas a serem processadas. Pode-se dizer que para a maioria dos processos a definição previa do que se entende por tamanho das partículas é
importante não só na especificação da finura desejada do produto como também no cálculo da energia necessária
para produzi-lo.
,.,.
O conhecimento da distribuição de um conjunto hcterogêneo de partículas é conhecido como análise granulométtica Assim, a análise granulométrica foi realizada por penciramento a íunido, utilizando-se uma série.de peneiras Tyler de malha quadrada, cujo intervalo de aberturas vai de 6,800 mm a 0,038 mm.
Os resultados são mostrados na tabela U e na figura 2, onde percebemos que uma grande fração do minério
analisado apresenta granulometria maior que 1,700 mm (aproximadamente 66%), e que também a distribuição
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granulométrica segue o modclamento matemático proposto por Gates-Gaud in-Schumann. Segundo Valadão e outros (2007), a equação de Gates-Gaudio-Schumann é definida pela equação 2.

. ( ~)0.029 ;R
( J =100· 14,13

Y=IOO · ~
k

1

=0,9•B4

(Equação 2)

Tabela 0 : Análise granulométrica da amostra por pcnciramento a úmido.
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Figura 2: Curva de Análise granulométrica por Gates-Gaudin-Schumann

3.4. Análise granuloquimica

o objetivo de uma análise granuloquimica, é verificar a possibilidade de concentração de minerais de graoulometria mais grosseira, ou do uso de moagem para promover liberação de minerais de ferro. Os resultados da análise química, para todas as granulometrias possíveis de medição no laboratório, são demonstrados na Tabela m.
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Tabela III: Aná lise granul oquím ica

Logo, ve rifica-se que a fi·ação mais fina (0,038mm) possui maior teor de sílica e menor teor de ferro, o que indica que uma etapa de dcslamage m, anterior à flotação ou à separação magnética, fa vo receri a a concentração deste minério. Os teores de alumina, fósforo, manganês e perda ao fogo foram baixos. Verifica-se que não é possível
a concentração cm nenhuma faixa de granulometria vista, pois os conteúdos de sílica em todas as aberturas anali sadas são elevados, tendo assim de recorrer para os processos de britagcm c moagem para obtenção de grau de
liberação para o início de testes de concentração.

3.5. Liberação
Segundo Valadão c O utros (2007), a liberação pode ser conce ituada como a condição de liberdade mútua entre minerai s presentes cm um dado sistema. Logo, consiste cm verificar para qual granulomctria obtém-se
o melhor grau de liberação, ou seja, um maior tàtor de separação entre o mineral útil e o minera l não útil.
O método dircto utilizado para obter os valores de grau de liberação foi o método de Gaudin , que segundo a
literatura (Valadão c outros 2007), consiste na observação de amostras minerais em várias fa ixas granulométricas,
obtendo-se o grau de liberação para cada uma delas. A quantifi cação da liberação de uma dada espéc ie mineral cm
um dado sistema é feita através do grau de liberação que foi defin ido por Gaudin pela equação 3.

(Equação 3)

Onde Q1 é a quantidade de mineral totalmente liberada e Q111 é a quantidade de mineral misto.
Logo, calculou-se o grau de liberação para 5 aberturas (Entre 0,300 mm c 0,075 mm) e obti ve-se os resultados expressos na figura 3, de onde podemos concluir que o me lhor grau de liberação fo i de aproximadamente
89%, para abertura de peneira de O, 150 mm.
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Figura 3: Análise de liberação via mé todo ó ptico

3.6. Moagem
Tendo cm mãos após uma britagcm realizada em britador de mandíbulas, uma amo stra com granulometria entre O, 150 mm c I, 700 mm, foram reali zados testes de moagem para a obtenção do tempo ótimo de moagem para
a mesma. A moagem foi realizada cm moinho de bolas, seguindo os parâmetros dados abaixo :
•
•
•
•
•
•
•
•

Volume do moinho de bo las: V111 = 6 L;
Volume de bolas aplicado a moagem: v" = 35% VIII;
Fração de só lidos da polpa da moagem: F,, = 75 %;
Granulomctria dos só lidos da moagem: 1,7 mm > d > 0 , 15 mm ;
Massa de sólidos: m, = 2,968 kg;
Massa de água: m 1 = I ,272 kg;
RPM do moinho : t]Jm = 70;
Tempo de moagem : Variável.

Ao final dos testes obtiveram-se os resultados mostrados na tabela 4 e figura 4, de onde se concl ui que o tempo
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ótimo de moagem está no intervalo entre 35 e 40 minutos, com percentual passante de aproximadamente 93 %.
Tempo Retido 0,150 mm(%) Passante 0,150 mm (%)
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Figura 4: Tempo de Moagem versus Passante cm O, 150
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3.7. Concentração por Flotação
Realizando-se testes preliminares para obtenção das melhores condições operacionais para a reali zação da Rotação catiônica (Rcvcrsa), com o material dcslamado (Dcslamagcm realizado cm proveta de 2,0 L, com pH igual
a I O c fração de sólidos de aproximadamente 35%), obtive-se os parâmetros abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coletor: Éter Amina;
Depressor: Amido de Milho;
Dosagem de coletor: 80 g/t;
Dosagem de depressor: 300 g/t;
Tempo de residência para o depressor: 4 minutos;
Tempo de residência para o colctor: 2 minutos;
pH da flotação : aproximadamente I O;
Tempo de coleta: Variável;
Massa de amostra da Flotação: m = 500g;
Temperatura ambiente: 20°C;
Fração de sólidos adotada: 41 ,7%;
Rotação da célula : 1200 RPM .

Os resultados obtidos são demonstrados na tabela V, onde se verifica que as etapas iniciais de flotação ( Rougher) deram bons resultados, mas a aplicação de outras etapas como C lcancr c Scavcngcr por Flotação não deram
resultados muito significativos com relação a valores de teor c recuperação, logo, verificar a possibilidade
de aplicação de outros métodos de concentração (Separação Magnética) ou realizar estudos para obtenção de novas condições operacionais nestas etapas é uma tentativa válida a ser considerada.
Tabela V: Resultados da Flotaçào
Teor de Fe203 (%) Rec. Mássica (%) Rec. Fe203 (%)
Amostra
20,96
31 ,57
12 ,02
Flotado Rougher
70,78
87,98
Afundado Rougher
68,43
13,54
84,95
58,43
Flotado Scavenger
41,57
54,38
15,05
Afundado Scavenger
59,52
35,74
.:10,09
Flotado Cleaner
76,91
Afundado Cleaner
64,26
69,9
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4. CONCLUSÃO
Quanto aos testes realizados, tanto no aspecto de caracterização química c mineralógica quanto à granulomctria, podemos concluir que:
• Trata-se de um minério de ferro do tipo Hcmatítico-Goethítico, com altos percentuais de sílica presente, principalmente na forma de quartzo;
• Assim como apontado na análise mineralógica , a análise química por fluorescência de raios-X e a análise
granuloquímica mostraram que este minério apresenta percentuais de oxigênio, silício e ferro elevadas, enquanto o percentual de impurezas além daquelas relacionadas com o silício é pouco significativo;
• Não é possível a reali zação de etapas de concentração em granulomctria maior que 150 11m devido à
baixa libcrabilidadc desse minério acima deste valor de abertura.
Quanto às etapas de Britagcm, moagem c concentração, conclui-se que:
• Serão necessárias etapas de britagcm c moagem revcrsa, para garantir a eficiência de uma possível
planta, tendo cm vista que os tempos ótimos obtidos por batclada são da ordem de 35 a 39 minutos;
• Para o fechamento da moagem, será necessária a troca da peneira por um conjunto de hidrocicloncs
(26 polegadas) uma vez que não se faz uso de peneira industrialmente na granulometria de O, 150 mm;
• Os valores de teor c recuperação da ftotaçào nas condições especificadas foram melhores que os obtidos por separação magnética;
• Uma boa opção para concentrar este minério, é a aplicação de ftotação catiônica (Reversa) na etapa inicial
de concentração deste minério ( Roughcr), c estudos envolvendo dosagens c reagentes diferentes cm ftotação ou então a aplicação de outros métodos de concentração (Separação Magnética por exemplo) para garantir que os valores de teor c recuperação estejam dentro dos padrões exigidos pelo mercado;
• A utilização do rejeito final na forma de pasta, através de espessamento e filtragem, constitui-se como uma
opção bem interessante para o processo, tendo cm vista que a pasta pode ser aplicada em muitas situações.
Estudos nesse sentido ainda precisam ser reali zados.
Levando-se cm consideração as conclusões feitas acima, a rota proposta para o beneficiamento desse minério
é apresentada na figura 5.

Tratamento de
finos

Produto destinado ao
cliente final

Figura 5: Rota de Beneficiamento proposta
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