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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi o estudo de rotas de processo para o possível 
aproveitamento econômico de itabiritos, visando à produção de um pellet feed dentro 
das especificações comerciais (>65% Fe e <3,5 % SiO2). Foram estudadas quatro 
rotas de processo. A primeira compreende as etapas de moagem, deslamagem e 
flotação catiônica com aminas e uso de amido gelatinizado como depressor. Já a 
segunda, é uma rota que tem como base a rota 01, porém, adicionando a etapa de 
concentração magnética de alta intensidade para aumentar a recuperação de Fe 
contido no rejeito da flotação. A terceira rota compreende as etapas de moagem, 
deslamagem com auxilio de hidróxido de sódio e flotação reversa > 44µm e < 44µm 
em circuitos separados. Já a quarta rota que tem como base parte da rota 03, porém 
a fração < 44µm por concentração magnética de alta intensidade. O melhor 
resultado foi alcançado a partir da rota 01 com produção de um concentrado com 
68,18% Fe e 1,60% SiO2, 74,2% de recuperação mássica e 87,7% de recuperação 
metalúrgica a partir de uma alimentação com 55,07% de Fe e 16,68% de SiO2. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aproveitamento econômico; itabirito; flotação; separação 
magnética. 
 
ABSTRACT 
 
The objective is study alternative process routes to the economic achievement of 
poor itabirites, searching the production of a commercial pellet feed (>65% Fe e <3,5 
% SiO2). Was studied some routes. The first one includes the unitary operations of 
milling, desliming and a cationic flotation with depressants and collectors. Secondly, 
we add an operation of magnetic separation in the tailing of the flotation. In third 
route is addicted sodium hydroxide and the reverse flotation with two different 
fractions > 44µm and < 44µm. In the last, the fourth route includes the magnetic 
separation in fraction < 44µm. The best route studied was the first providing a 
concentrate with 68,18% Fe e 1,60% SiO2, 74,2% mass recovery and 87,7% metallic 
recovery with a feed with 55,07% Fe and 16,68% SiO2. 
 
KEYWORDS: economic achievement; flotation; magnetic separation; itabirites.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os minérios de ferro brasileiros contem alto teor de ferro, mas as reservas não 
poderão suprir a demanda de produção existente. Um requisito indispensável para a 
economicidade e a produtividade dos processos siderúrgicos é a homogeneidade 
das características físicas, químicas e metalúrgicas das matérias-primas. No Brasil, 
os minérios mais pobres e finos eram, e ainda são em muitos casos, tratados como 
estéreis por não apresentarem viabilidade econômica. Foram então concebidas 
ideias de novas plantas de beneficiamento de minérios itabiríticos pobres para 
produção de pellet feed via moagem e flotação. Dentro deste contexto, o trabalho 
proposto envolve estudos de concentração para o possível aproveitamento 
econômico do itabirito pobre (55% Fe total) brando, ou itabirito silicoso brando. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O estudo partiu de uma amostra inicialmente homogeneizada e quarteada em 
quarteador tipo carrossel, a fim de obter alíquotas representativas para ensaios 
granuloquímicos e mineralógicos do ROM. Depois a amostra foi peneirada na malha 
de 1 mm e o oversize foi britado em britador de mandíbulas e de rolos até a 
obtenção de material 100% passante em 1 mm. Após a etapa de britagem a amostra 
de aproximadamente 100 kg foi classificada na malha de 0,150 mm, a fim de evitar a 
geração de ultrafinos na etapa moagem. O oversize foi homogeneizado e quarteado 
ate obtenção de alíquotas para moagem. Foram realizados testes experimentais 
para confecção da curva de moagem que determinou do tempo necessário para 
alcançar um P90 = 0,150 mm. Determinado o tempo, toda amostra acima de 0,150 
mm foi moída nas condições estabelecidas. Depois de secas, promoveu-se a 
homogeneização do material moído com o undersize do peneiramento e o posterior 
quarteamento para obtenção de alíquotas necessárias para os ensaios de 
deslamagem. As amostras provenientes do underflow foram secadas e em seguida 
classificadas em três frações granulométricas: a) -0,150 mm + 0,010 mm, 
denominado de global; b) -0,150 mm + 0,044mm, denominada de fração FR1; c) -
0,044mm + 0,010mm, denominada de fração FR2. 
 
2.1. Caracterização tecnológica da amostra 
 
Foi determinada a distribuição granulométrica utilizando as técnicas de 
peneiramento e difração a laser de forma combinada. Inicialmente foi realizada 
analise granulométrica do ROM efetuando peneiramento, seguindo a série Tyler, na 
faixa de tamanho compreendida entre 50.000 μm e 37 μm. Na fração abaixo de 37 
μm foi realizado analise no Granulômetro a laser Cilas 1064. Foram realizados 
ensaios granulométricos com a alimentação e produto da moagem, a fim de 
identificar F80 e P80, com o overflow e underflow da deslamagem. Foram realizadas 
analises químicas em todos os produtos, rejeito concentrado overflow e underflow de 
todos os ensaios. As análises foram realizadas utilizando a técnica instrumental de 
Fluorescência de Raios-X. Os minerais constituintes da amostra global do ROM 
foram identificados via Difração de Raios X utilizando o método do pó total.  
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2.2. Ensaios tecnológicos 
 
Foram investigadas quatro rotas de processo, duas com a amostra global e duas 
com as amostras fracionadas buscando obter um pellet feed comercial. Os ensaios 
de flotação foram realizados apenas com uma etapa rougher e em duplicata. Abaixo 
estão mostradas todas as rotas estudadas como mostra as figuras de 1 a 4. A 
primeira é uma rota convencional para a produção de pellet feed compreendendo as 
etapas de moagem, com P80 = 0,150 mm, deslamagem com hidróxido de sódio e 
flotação reversa com o underflow da deslamagem. A segunda é uma rota alternativa 
que tem como base a rota 01, porém, adicionando a etapa de concentração 
magnética de alta intensidade para recuperação do rejeito da flotação. A terceira 
rota compreende as etapas de moagem, deslamagem com hidróxido de sódio e 
flotação reversa com as frações FR1 e FR2 em circuitos separados. Já a quarta é 
uma rota que tem como base parte da rota 03, porém a fração FR1 foi concentrada 
via flotação reversa e a fração FR2 por concentração magnética de alta intensidade. 
 

 
Figura 1. Rota 1. 

 
Figura 2. Rota 3. 

 
Figura 3. Rota 2. 

 

 
Figura 4. Rota 4. 

  
2.2.1. Deslamagem  
 
A deslamagem consiste na eliminação das partículas finas para conseguir o melhor 
desempenho na flotação. Segundo ARAUJO, A. C (2013), a dispersão de polpas é 
essencial para uma deslamagem eficiente e consegue-se manipular o grau de 
dispersão adicionando altas dosagens de NaOH, por consequência, aumentando a 
repulsão eletrostática entre as partículas minerais.  
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Foram realizadas 03 etapas de deslamagem de bancada, anterior a etapa de 
flotação. Foi usado como dispersante o hidróxido de sódio (NaOH) a fim de regular o 
pH em 10,5 no qual a polpa tem máximo grau de dispersão.  
 
2.2.2. Flotação reversa em escala de bancada  
 
Foi utilizada a célula de flotação CDC, modelo GFB-1000 EEPN, com uma cuba de 
volume 2.000 mL. A velocidade do impelidor foi ajustada em 1200 RPM. As medidas 
de pH foram feitas usando o pHmetro - DM22 do fabricante Digimed. Para os 
ensaios de flotação foram utilizados, amido de mandioca como depressor dos 
minerais de ferro, gelatinizado com hidróxido de sódio, na proporção mássica 5:1, e 
o coletor do quartzo foi uma combinação de diamina e monoamina. As dosagens de 
reagentes utilizadas são mostradas nas tabelas 1 e 2. Para a fração FR2 e global foi 
usado silicato de sódio como dispersante além de NaOH.  

 
Tabela 1. Dosagens de Reagentes – Amostra Global. 

Teste Dosagem amido (g/t) Dosagem amina (g/t) Dosagem dispersante (g/t) 

1 550 25 0 / 50 

2 1000 25 0 / 50 

3 550 50 0 / 50 

4 1000 50 0 / 50 

 
Tabela 2. Dosagens de Reagentes. 

FRAÇÃO FR1 

  

FRAÇÃO FR2 

Teste 
Dosagem 
amido (g/t) 

Dosagem 
amina (g/t) 

Teste 
Dosagem 
amido (g/t) 

Dosagem 
amina (g/t) 

Dosagem 
dispersante (g/t) 

  
1000 20 

- 

1 450 40 1 50 

2 700 40 
2 2000 20 

- 

3 450 70 50 

4 700 70 
3 1000 30 

- 

   

50 

   
4 2000 30 

- 

   

50 

 
Tabela 3. Parâmetros do Ensaio de Flotação. 

% de sólidos em peso na polpa 40 % Coleta de espuma Exaustão 

Condicionamento de amido 5 min Rotação do rotor 1200 RPM 

Condicionamento de amina 1 min pH da flotação 10,5 

Condicionamento de dispersante 2 min   

 
Os produtos gerados, concentrado e rejeito, foram secados, homogeneizados, 
quarteados e pulverizados e enviados para análise química. 
 
2.2.3. Concentração magnética em escala de bancada  
 
A separação magnética de alto campo pode ser descrita como um processo de 
passagem de polpas minerais sob ação de um campo magnético gerando atração 
sobre as partículas paramagnéticas como a hematita e gerando repulsão sobre os 
minerais diamagnéticos como o quartzo. Segundo CHAVES, A.P. (2010), a 
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separação é obtida com seletividade, pois as variáveis operacionais, mostradas na 
tabela 4, como intensidade de campo, taxa de alimentação, percentagem de sólidos 
na polpa, podem ser facilmente controladas tanto em escala de laboratório quanto 
industrial. 

 
Tabela 4. Parâmetros do Ensaio de Separação Magnética. 

Produto Campo (G) Espaçamento de Matriz (mm) 

Fração ii 
10.000 1,5 

15.000 1,5 

Rejeito da flotação reversa 
10.000 1,5 

15.000 1,5 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análise granulométrica, química e mineralógica do ROM 
 
A amostra está distribuída em uma ampla faixa granulométrica com um d80 de 
aproximadamente 15.875 µm. Apesar de se tratar de um ROM, a amostra tem uma 
parcela significativa de passante em 150 µm, 43% e 11 % abaixo de 10 µm. É 
apresentada na tabela 5 o resultado da análise química da amostra. Segundo 
WILLS, B.A (2006), a granulometria é variável muito importante na operação de 
flotação e que quanto mais fino, menor o desempenho na concentração mineral. 
Devido a estas características, optou-se por dividir o ROM em frações 
granulométricas, conforme descrito no item 3.5. As frações quando separadas são 
mais fáceis de adequação ao processo, pois podem ser realizados parâmetros 
diferentes para cada fração granulométrica. 
 

Tabela 5. Análise Química – Amostra Global. 

ROM (Global) 
Fet SiO2  Al2O3  Mn P CaO  MgO TiO2 PPC 

55,07 16,68 1,85 0,648 0,046 0,034 0,01 0,098 1,74 

 
O ROM é ligeiramente mais rico que a especificação descrita para os itabiritos 
pobres brandos. Apesar de ser considerado pobre, apresenta 55% de ferro e 
16,68% de sílica. A análise por difratometria de raios-X da amostra global revelou, 
além da hematita, a presença de quartzo, gibbsita, caulinita e goethita. 
 
3.2. Ensaios de moagem 
 
Após determinado os parâmetros, a amostra global com granulometria acima de 
0,150 mm foi moída. A análise revelou que aproximadamente 83% foi passante na 
malha de 0,150mm.  
 
3.3. Ensaios de deslamagem 
 
A deslamagem realizada consistiu na decantação do material por tempo e p H pré-
determinados e depois a sucção por bomba de vácuo para a retirada do material 
sobrenadante. O processo utilizado é semelhante à descrita por TOTOU (2010) nos 
testes de dispersão de polpa. Observa-se pela tabela 6 a redução nos teores de 
alumina, fósforo, manganês e PPC, além de um leve enriquecimento do teor de ferro 
para o underflow. Entretanto perde-se 12% em massa para overflow com teor de 
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ferro de 41,39%, o que equivale à perda de aproximadamente 9% do Fe alimentado 
no processo. 
 

Tabela 6. Análise Química – Deslamagem. 

Fluxo Massa (%) 
Análise Química (%) 

Fe  SiO2  Al2O3  Mn P PPC 

Alimentação 100 55,88 16,35 2,02 0,086 0,046 1,82 

Underflow 88 57,71 16,12 0,65 0,037 0,029 0,98 

Overflow 12 41,39 17,35 13,3 0,609 0,211 8,98 

 
3.4. Fracionamento granulométrico 
 

Tabela 7. Análise Química – Fracionamento Granulométrico. 

Fluxo Massa (%) 
Análise Química (%) 

Fe  SiO2  Al2O3  Mn P PPC 

Global 100 57,71 16,12 0,65 0,038 0,029 0,98 

FR1 37 48,49 28,79 0,63 0,048 0,033 1,07 

FR2 63 62,97 8,76 0,61 0,035 0,026 0,82 

 
3.5. Ensaios de concentração 
 
Foram investigadas rotas envolvendo flotação e concentração magnética de alta 
intensidade para as frações FR1, FR2, e global. 
 
3.5.1. Flotação 
 
Os resultados dos testes de flotação nas frações FR1 (+0,044mm) e FR2 (- 
0,044mm) serão mostrados e discutidos neste item. Na tabela 8 é apresentado o 
resultado da flotação da fração global, -0,150mm + 0,0010 mm, para duas dosagens 
de coletor e depressor na presença ou não de dispersante. 
 

Tabela 8. Resultado Flotação – Fração Global. 

Teste Fluxo 
Rec. 
Mas. 
(%) 

Rec. 
Metal 
(%) 

Fe 
(%) 

SiO2 

(%) 
I.S 

Amido 
(g/t) 

Amina 
(g/t) 

Dispersante 
(g/t) 

1 

Alimentação 100,0 100,0 57,71 16,12 

6,70 550 25 50 Concentrado 77,3 89,6 66,85 3,35 

Rejeito 22,7 10,4 26,51 59,72 

2 

Alimentação 100,0 100,0 57,68 16,16 

9,19 550 50 50 Concentrado 71,8 85,0 68,23 1,41 

Rejeito 28,2 15,0 30,79 53,77 

3 

Alimentação 100,0 100,0 57,88 15,88 

5,31 1000 25 50 Concentrado 82,2 92,8 64,80 5,63 

Rejeito 17,8 7,2 25,88 63,28 

4 

Alimentação 100,0 100,0 57,00 16,18 

8,28 1000 50 50 Concentrado 72,8 85,8 67,17 1,79 

Rejeito 27,2 14,2 29,86 54,61 

5 

Alimentação 100,0 100,0 57,31 15,94 

6,69 550 25 - Concentrado 80,7 92,5 65,63 4,23 

Rejeito 19,3 7,5 22,51 64,96 

6 

Alimentação 100,0 100,0 57,69 16,15 

9,48 550 50 - Concentrado 74,2 87,7 68,18 1,60 

Rejeito 25,8 12,3 27,56 57,95 
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7 

Alimentação 100,0 100,0 57,03 17,10 

4,79 1000 25 - Concentrado 83,3 93,6 63,51 7,38 

Rejeito 16,7 6,4 24,62 65,71 

8 

Alimentação 100,0 100,0 56,85 17,35 

9,10 1000 50 - Concentrado 74,3 87,5 67,22 1,88 

Rejeito 25,7 12,5 26,84 62,11 

 
Nota-se claramente que com o aumento da dosagem da amina, o teor de sílica no 
concentrado e as recuperações mássica e metalúrgica diminuíram. 
Consequentemente houve aumento do teor de ferro no rejeito e do índice de 
seletividade, possivelmente devido ao arraste hidráulico de ultrafinos e/ou pelo 
fenômeno de slimes coating. O aumento da dosagem de amido teve pouco 
influencia na qualidade do concentrado. O melhor resultado foi obtido com 550 g/t e 
50g/t, de depressor e coletor respectivamente.  
 
Na tabela 9 são apresentados os resultados da flotação da fração FR1, -0,150mm + 
0,044 mm, para duas dosagens de coletor e depressor. 

 
Tabela 9. Resultado Flotação – Fração FR1. 

Teste Fluxo Rec. Mas. (%) Rec. Metal (%) Fe (%) SiO2 (%) I.S Amido (g/t) Amina (g/t) 

1 

Alimentação 100,00 100,00 48,36 28,83 

4,46 450 40 Concentrado 86,24 96,81 54,29 20,19 

Rejeito 13,76 3,19 11,22 82,98 

2 

Alimentação 100,00 100,00 48,53 28,67 

14,06 450 70 Concentrado 72,17 96,58 64,94 4,96 

Rejeito 27,83 3,42 5,97 90,15 

3 

Alimentação 100,00 100,00 48,73 28,31 

4,46 700 40 Concentrado 86,30 96,78 54,65 19,74 

Rejeito 13,70 3,22 11,44 82,32 

4 

Alimentação 100,00 100,00 48,28 29,12 

8,70 700 70 Concentrado 70,59 93,37 63,86 6,47 

Rejeito 29,41 6,63 10,88 83,48 

 
Para a fração isenta de partículas abaixo de 44µm o aumento da dosagem de 
coletor também proporcionou aumento no índice de seletividade e redução no teor 
de sílica do concentrado. O melhor resultado foi obtido com 450 e 70g/t de 
depressor e coletor, respectivamente. Apesar de não ter alçando teor de sílica 
próximo a 1% no concentrado, o teste se mostrou bastante promissor visto que 
houve recuperação metálica de 96,58% e teor de ferro baixo se comparado aos 
demais testes. Na tabela 10 é apresentado o resultado da flotação da fração FR2, -
0,044mm + 0,010 mm, para duas dosagens de coletor e depressor na presença ou 
não de dispersante. 
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Tabela 10. Resultado Flotação – Fração FR2. 

Teste Fluxo Rec. Mas. (%) Rec. Metal (%) Fe (%) SiO2 (%) I.S Amido (g/t) Amina (g/t) Dispersante (g/t) 

1 

Alimentação 100,00 100,00 63,30 8,28 

3,95 1000 20 50 Concentrado 91,44 94,63 65,51 4,80 

Rejeito 8,56 5,37 39,70 45,44 

2 

Alimentação 100,00 100,00 63,01 8,70 

7,49 1000 30 50 Concentrado 85,40 91,71 67,67 1,68 

Rejeito 14,60 8,29 35,76 49,75 

3 

Alimentação 100,00 100,00 62,88 8,88 

4,07 2000 20 50 Concentrado 91,39 94,57 65,07 4,98 

Rejeito 8,61 5,43 39,64 50,27 

4 

Alimentação 100,00 100,00 62,84 8,94 

7,33 2000 30 50 Concentrado 87,34 93,28 67,11 2,10 

Rejeito 12,66 6,72 33,38 56,13 

5 

Alimentação 100,00 100,00 62,89 8,87 

3,83 1000 20 - Concentrado 90,95 94,57 65,39 5,29 

Rejeito 9,05 5,43 37,77 44,85 

6 

Alimentação 100,00 100,00 62,95 8,78 

7,43 1000 30 - Concentrado 87,28 93,47 67,41 2,07 

Rejeito 12,72 6,53 32,34 54,84 

7 

Alimentação 100,00 100,00 62,85 8,93 

4,16 2000 20 - Concentrado 92,10 95,42 65,12 5,30 

Rejeito 7,90 4,58 36,40 51,22 

8 

Alimentação 100,00 100,00 62,97 8,76 

6,62 2000 30 - Concentrado 89,32 94,80 66,83 2,88 

Rejeito 10,68 5,20 30,69 57,94 

  
O melhor resultado de flotação para a fração FR1 foi obtido no teste com 450 g/t de 
Amido e 70 g/t de Amina. Para a fração FR2, os melhores resultados foram obtidos 
com 1000 g/t de Amido, 30 g/t de Amina e a presença de dispersante se mostrou de 
pouca importância visto que não houve diferença entre tais testes. 
 
3.5.2. Concentração magnética 
 
Foram realizados ensaios de concentração magnética na fração FR2 e também no 
rejeito da flotação da fração global. Os resultados são apresentados nas tabelas 11 
e 12 
 

Tabela 11. Resultado Separação Magnética – Fração FR2. 

Fluxo Rec. Mas. (%) Rec. Metal (%) Fe (%) SiO2 (%) I.S Campo (G) 

Alimentação 100,00 100,00 61,33 8,32 

2,42 15.000 Concentrado 88,37 90,71 62,96 5,88 

Rejeito 11,63 9,29 48,99 26,86 

 
Na concentração magnética, a qualidade do concentrado está muito próxima à 
qualidade da alimentação. A perda metálica para o rejeito foi muito elevada, Fe de 
49% no rejeito. 
 

Tabela 12. Resultado Separação Magnética – Rejeito Flotação. 

Teste Fluxo Rec. Mas. (%) Rec. Metal (%) Fe (%) SiO2 (%) I.S Campo (G) 

1 

Alimentação 100,00 100,00 27,15 59,16 

10,66 10.000 Concentrado 25,14 61,62 66,56 3,28 

Rejeito 74,86 38,38 13,92 77,92 

2 

Alimentação 100,00 100,00 27,14 59,44 

12,44 15.000 Concentrado 36,45 86,30 64,26 6,38 

Rejeito 63,55 13,70 5,85 89,87 
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Num campo magnético mais alto, foi possível recuperar 86,3% do ferro reduzindo a 
perda metálica para 5,85%. Talvez uma nova etapa de concentração magnética 
cleaner possa produzir um produto que atenda às especificações de mercado.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A análise química mostrou que a amostra possuía 55,07% Fe, 16,68% SiO2, 1,85% 
Al2O3, 0,64% Mn, 0,046% P e 1,75% PPC. A difração de raios-x da amostra global 
identificou os minerais: hematita, quartzo, gibbsita, caulinita e goethita. 
Considerando que os ensaios foram realizados em etapa rougher, a rota que se 
mostrou mais promissora foi a rota 01, com flotação da fração global. Foi possível 
produzir um pellet feed comercial com 68,18% Fe e 1,60% SiO2, apesar do elevado 
percentual de ferro seguindo o fluxo do rejeito. A rota 03, que consistia em flotar as 
duas frações, indica um aumento nas recuperações mássica e metalúrgica, apesar 
da fração FR1 não ter produzido um concentrado final somente com etapa rougher.  
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