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RESUMO 
 
Visando a recuperação da magnetita, rejeito do processo de beneficiamento do 
minério fosfático, foi desenvolvido um projeto que identificou a possibilidade de 
desagregação e separação entre apatita e magnetita por meio da ressonância por 
ondas sonoras. Primeiro foi medida a frequência de ressonância do mineral 
magnetita, utilizando o método de varredura por ultrassom. Tendo encontrado um 
valor ótimo, os dados foram tratados computacionalmente para gerar a onda sonora 
que foi disparada sobre a amostra mineral por um alto falante. Foram utilizadas 
amostras mesoscópicas de magnetita, coletadas em pontos específicos da mina, e 
amostras do rejeito do processo de beneficiamento de fosfato. Os minerais foram 
condicionados em uma câmara com a finalidade de abafar o ruído proveniente do 
sinal. Testes de separação magnética com ímã de mão mostraram uma variação na 
recuperação de magnetita.  
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ABSTRACT 
 
Aimed at magnetite recovery, reject the phosphatic ore beneficiation process, a 
project was developed that identified the possibility of breakdown and separation of 
apatite and magnetite through resonance by sound waves. First it was measured 
resonant frequency of the mineral magnetite, using ultrasound scanning method. 
Having found a great value, the data were analyzed computationally to generate a 
sound wave that was shot on the mineral sample by a speaker. Magnetite hand 
samples were used, collected at specific points of the mine, and samples of the 
waste of phosphate beneficiation process. Minerals have been conditioned in a 
chamber in order to drown out noise from the signal. Magnetic separation tests with 
handheld magnet showed a variation in the magnetite recovery. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de beneficiamento do minério fosfático presente nas empresas de 
mineração gera uma grande quantidade de rejeito de magnetita, resultado da 
separação magnética de baixo campo. Este rejeito é depositado em barragens. As 
barragens demandam uma grande área física e representam grandes riscos ao meio 
ambiente, devido às ameaças de contaminação da água e da terra, além de 
modificar a topografia local. O rejeito magnético gerado não é utilizado nas 
siderúrgicas, dentre outros motivos por apresentar grande quantidade de fósforo. 
(ARAUJO et al., 2002). A diminuição deste teor poderia viabilizaria a aplicação deste 
produto magnético na produção de aço. 
 
Atento a esta dificuldade, foi desenvolvido na Unidade Araxá do CEFET-MG, um 
projeto que utiliza a ressonância como possibilidade de desagregação e separação 
entre a apatita e a magnetita. 
 
Todo sistema físico é capaz de apresentar uma ou mais frequências naturais de 
vibração, estas frequências são características do sistema, apresentando a forma 
como ele é disposto (TIPLER, 2000). A partir do momento que este sistema recebe 
energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências 
naturais de vibração, a energia do sistema será aumentada, fazendo com que vibre 
com amplitudes cada vez maiores, ocorrendo o fenômeno conhecido como 
ressonância (HALLIDAY e RESNICK, 1991). A ressonância ocorre em todos os tipos 
de vibrações ou ondas, sejam elas mecânicas (acústicas), eletromagnéticas ou em 
ondas de matéria. Sistemas ressonantes podemos ser utilizados para gerar 
vibrações de determinada frequência ou até mesmo para obter frequências 
específicas de uma vibração complexa. 
 
Com base no conceito de ressonância, foi possível a compreensão de que um 
sistema físico apresenta uma ou mais frequências naturais de vibração. Utilizando o 
equipamento adequado, é possível medir a frequência, amplitude, comprimento de 
onda, período, entre outras características da onda sonora. Com o conhecimento 
destas características, fez-se possível a reprodução da onda sonora capaz de 
excitar o mineral, induzindo-o a entrar no processo de ressonância.  
 
Em ressonância o material passa a oscilar com amplitudes cada vez maiores, com 
isso sua energia de oscilação vai aumentando, até chegar a um ponto em que a 
estrutura não suporta esse acréscimo, ocasionando a fratura do mineral. As rochas 
são compostas por vários minerais, e consequentemente por diversas frequências 
naturais de oscilação, teoricamente a utilização do processo de ressonância em um 
dos minerais possibilitaria a ressonância apenas deste mineral. Partindo deste 
princípio, é possível obter uma separação fracionada em função das densidades e 
da frequência de ressonância dos minerais que constituem a rocha.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostras utilizadas nos testes 
 

O material analisado foi cedido pelo CEFET-MG juntamente com a Vale 
Fertilizantes, empresa situada na cidade de Tapira-MG. Foram selecionadas para o 
trabalho amostras de magnetita. Parte deste lote eram amostras mesoscópicas 

coletadas em pontos específicos por um geólogo responsável da empresa e outra 
alíquota, amostras do rejeito do processo de beneficiamento gerado na 
concentração de apatita. Além da magnetita, essas amostras eram compostas por 
outros minerais como feldspato, mica, minerais do grupo das apatitas, entre outros. 
As amostras de mão foram submetidas ao processo de cominuição, em britador de 
mandíbulas. 
 
2.2. Preparação das amostras 
 
As amostras foram homogeneizadas e quarteadas, logo depois foram submetidas à 
análise granulométrica e separação magnética, antes dos testes de ressonância. 
Foram preparadas alíquotas de aproximadamente 0,025 kg. 
 
A análise granulométrica foi feita pelo método do peneiramento à úmido. As 
amostras foram colocadas em um peneirador vibratório suspenso. Foram utilizadas 
seis peneiras da série ABNT de 10, 30, 50, 60, 80 e 100 Mesh, correspondendo a 2 
mm; 0,6 mm; 0,3 mm; 0,25 mm; 0,18 mm e 0,15 mm, respectivamente. Com os 
resultados foi feito um gráfico com a curva granulométrica da amostra, conhecendo 
assim a distribuição granulométrica de cada amostra antes do processo de 
ressonância.  
 
Devido ao alto teor de magnetita nas amostras, a separação magnética com ímã de 
mão foi utilizada. Pequenas quantidades da amostra foram espalhadas na bancada 
e com cuidado, o ímã, dentro de um saco plástico transparente, foi passado sobre a 
porção. Com este processo obteve-se a massa magnética das amostras, que era 
basicamente a parte mássica atraída pelo ímã. Tomou-se o cuidado de utilizar o 
mesmo ímã nos testes, antes e após a ressonância. 
 
2.3. Procedimentos dos testes de ressonância 
 
Para a execução do método mediu-se a frequência de ressonância da magnetita 
utilizando o método de varredura por ultrassom. Esse método consiste em 
bombardear o mineral com uma onda de alta frequência e ajustá-la até que a 
mesma adquira os mesmos parâmetros de oscilação do mineral, ou seja, entre em 
ressonância. Tendo encontrado um valor para a frequência de ressonância da 
magnetita (2094Hz com erro de aproximadamente 5% para mais ou para menos), os 
dados foram tratados computacionalmente para gerar a onda sonora utilizada no 
teste.  
 
Os testes de ressonância consistiram fundamentalmente na colocação das amostras 
na caixa de ressonância, esta caixa foi desenvolvida no próprio laboratório com o 
auxílio de algumas ferramentas e material adequado, sendo essencialmente 
composta por dois emissores acústicos, colocados nas extremidades de uma caixa 
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de madeira, do tipo MDF. Com a ajuda do software Audacity 1.3® foi gerado um 
áudio com frequência, amplitude e potência adequadas para ressonância da 
magnetita. Após o sinal acústico ser devidamente tratado, foi disparado sobre a 
amostra mineral pelo alto falante. Utilizou-se uma potência média de 350 Watts. A 
figura 1 apresenta imagens da caixa de ressonância. Os minerais foram 
condicionados na caixa com a finalidade de abafar o ruído proveniente do sinal. 
 

 
Figura 1. Vista lateral (a) e superior (b) da caixa de ressonância. 

 
O tempo das amostras dentro da caixa foi fixado em 1800s (30min), 3600s (60min) e 
5400s (90min). Esta variação se fez necessária para avaliação do tempo ideal para 
melhor aproveitamento do processo. Depois de submetidas à ressonância, as 
amostras passaram novamente por uma análise granulométrica e separação 
magnética.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados de peneiramento obtidos antes e após um dos 
testes de ressonância realizados com o rejeito magnético do processo de tratamento 
do minério fosfático. Com os dados apresentados na tabela 1 obtiveram-se as 
curvas granulométricas mostradas na figura 2. Nota-se que após sofrer ressonância, 
a amostra apresenta tamanho menor.  
 

Tabela 1. Resultados da análise granulométrica. 

Peneira # Abertura(mm) 
 

% Passante acum. antes do teste % Passante acum. após o teste 

10 2 97,39 97,43 

30 0,6 74,80 77,60 

50 0,3 52,92 58,64 

60 0,25 46,18 51,44 

80 0,18 34,19 40,02 

100 0,15 27,68 30,20 

-100 -0,15 0,00 0,00 

 
No caso de corpos rígidos, quando a amplitude da onda resultante atingir um certo 
valor, o arranjo molecular do corpo é perturbado de forma que a energia de 
oscilação do sistema, fica superior ao limiar suportado pelo corpo, fazendo com que 
a estrutura desse corpo perca a estabilidade e então entra em regime de fadiga por 
propagação de trincas (sendo estas provenientes das deformações normais e de 
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cisalhamento que incidem sobre o corpo), e então após um determinado tempo de 
esforço contínuo no regime de propagação de trincas, este poderá vir à fratura. 
 
Foi observado durante os experimentos que os minerais quando submetidos à 
ressonância vibram e tendem a se aglomerar nas extremidades do recipiente e os 
que não sofrem ação da ressonância tendem a se aglomerar no centro. 
 

 
Figura 2. Curvas granulométricas antes e após o teste de ressonância. 

 
Os resultados da separação magnética antes e depois da ressonância, avaliados 
para amostra de rejeito de magnetita, obtido no processo de beneficiamento do 
minério fosfático, estão expostos na tabela 2. A tabela mostra os resultados da 
recuperação de magnetita, a variação da recuperação após o teste de ressonância e 
o tempo utilizado no teste. Após o minério sofrer ação da onda sonora por 90 
minutos, observou-se uma variação na recuperação de magnetita igual a 2,3% na 
amostra 1. Com isso, acredita-se que o processo promoveu a fratura e liberação dos 
minerais, permitindo aumento da magnetita obtida.  
 
A variação negativa obtida para amostra 2 indica que aconteceu liberação dos 
grãos, as partículas mistas, foram retiradas no ímã antes da ressonância. Com a 
liberação dos minerais durante o teste foi possível a separação dos minerais e, com 
isso, diminuiu a fração magnética da amostra. 
 

Tabela 2. Recuperação de magnetita antes e depois do teste de ressonância para o rejeito. 

 
Recuperação de magnetita (%) 

antes 
Recuperação de magnetita (%) 

depois 
Variação 

(%) 

Tempo de 
Ressonância 

(min) 

Amostra 1a 96,67 98,48 1,80 30 

Amostra 1a 96,67 97,23 0,56 60 

Amostra 1a 96,67 96,15 -0,52 90 

Amostra 2a 98,12 98,12 0,00 30 

Amostra 2a 98,12 97,43 -0,69 60 

Amostra 2a 98,12 96,96 -1,16 90 
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A Figura 3 foi obtida com os dados apresentados na tabela 2; nota-se o efeito do 
tempo de ressonância na recuperação de magnetita. Com aumento do tempo 
obteve-se maior variação na recuperação, quando comparado o teste de separação 
magnética antes e depois de sofrer ressonância.  
 

 
Figura 3. Relação entre a recuperação de magnetita (%) após o teste e o tempo gasto. 

 
A tabela 3 apresenta resultados de separação magnética antes e após 7 testes de 
ressonância com as amostras obtidas diretamente na mina. Pode-se constatar que a 
porcentagem de magnetita presente na amostra é menor quando comparado com as 
amostras do rejeito apresentas na tabela 2. Cerca de 97% de magnetita na amostra 
1a enquanto a amostra 1b apresentou 52 % de recuperação. 
 

Tabela 3. Recuperação de magnetita antes e depois da ressonância para amostra 
mesoscópicas. 

  
Recuperação de magnetita 

(%) antes 
Recuperação de magnetita 

(%) depois 
Variação 

(%) 

Tempo de 
Ressonância 

(min) 

Amostra 
1b  

52,00 54,96 2,96 30 

Amostra 
2b  

54,44 42,52 -11,92 60 

Amostra 
3  

42,24 55,27 13,03 90 

Amostra 
4 

48,34 49,80 1,46 30 

Amostra 
5 

59,2 61,16 1,96 60 

Amostra 
6 

50,06 54,13 4,07 90 

Amostra 
7 

58,33 62,90 4,57 30 

 
Nota-se na tabela 3 uma variação na recuperação de magnetita que chegou a 13,03 
% no teste com a amostra 3, comprovando que após sofrer o efeito das ondas 
sonoras e a ressonância, aconteceu uma quebra e liberação das fases minerais, 
propiciando aumento na recuperação de magnetita. As variações marcantes se dão 
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em função da quantidade muito grande de partículas mistas presente na amostra, 
que após sofrer ressonância são liberadas e assim contabilizam para as variações. 
As amostras foram submetidas a uma separação magnética com imã de ferrite para 
a verificação se existia ainda algum resíduo magnético presente, a amostra que 
representava a parcela não magnética foi novamente submetida a testes com ímã 
de ferrite, e não apresentaram partículas magnéticas. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Partindo do princípio físico de que toda matéria oscila e que essa oscilação possui 
uma frequência, período, comprimento de onda e outras propriedades ondulatórias 
características, tem-se que se um corpo for excitado por uma onda de frequência 
igual à frequência de oscilação do próprio corpo, este entrará em ressonância.  
 
Observou-se com o presente trabalho uma variação na recuperação de magnetita 
presente no rejeito do processo de beneficiamento do minério fosfático, após 
processo de ressonância pela ação de ondas sonoras, gerando, assim, uma 
perspectiva de aproveitamento deste rejeito magnético, o que proporcionaria um 
ganho ambiental com a redução da área destinadas às barragens. No entanto, ainda 
não foi feita uma análise de custo do método.  
 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 
Ao CEFET/MG por toda infraestrutura disponibilizada para a realização das 
atividades experimentais e apoio financeiro e à FAPEMIG pelas bolsas PIBIC. 
 
 
6. REFERÊNCIAS 
 
ARAUJO, R.V.V.; SOBRAL, L.G.S.S.; SANTOS, R.L.C. Produção de Fosfato no 
Brasil: Complexo de Mineração de Tapira / Fosfertil – CETEM/MCT. Recife, 
Pernambuco, 2002. 
 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2009. v.2. 
 
TIPLER, P.A. Física para cientistas e engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, 
Termodinâmica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
 


