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RESUMO 
 
O Complexo de Mineração de Tapira, unidade da Vale Fertilizantes, localizado em 
Tapira-MG, tem sua atividade destinada à produção de rocha fosfática. O minério 
contém minerais ferromagnéticos, como a magnetita, que são concentrados através 
da separação magnética de baixa intensidade. O separador utilizado é o do tipo 
tambor modelo Wet-Drum 48x120 polegadas com intensidade de 900 Gauss. O nível 
de polpa é uma variável importante na separação magnética, uma vez que garante o 
contato da polpa com os elementos magnéticos localizados na face inferior do 
tambor, sem que haja o transbordo pela descarga do material magnético. Devido às 
oscilações do processo, decorrentes da variabilidade da tipologia de minério e 
distribuição de massas para as linhas de separação magnética, torna-se necessária 
uma atuação frequente nesta variável através de um controle manual. Até realizar o 
ajuste, há perdas em recuperação de P2O5 no fluxo não magnético, que segue para 
a etapa de deslamagem e, posteriormente, à flotação. Com o objetivo de minimizar 
as perdas de P2O5 no processo produtivo, através da otimização da variável nível de 
polpa, foi desenvolvido pela equipe técnica interna um sistema que corrige a variável 
automaticamente. Após a implantação, foi realizada a amostragem visando 
comparar a recuperação de P2O5 no separador magnético que possui o sistema 
implantado e no que possui controle manual. De acordo com os resultados, com o 
sistema automático houve um ganho de 0,84% na recuperação global de P2O5, que 
corresponde a um aumento na produção de concentrado convencional em 2,17 t/h. 
 
PALAVRAS-CHAVE: magnetita; separador magnético; nível de polpa; recuperação 
de P2O5. 
 
ABSTRACT 
 
The Tapira Mining Complex, a unit of Vale Fertilizantes, located in Tapira-MG, has its 
activity for the production of phosphate rock. The ore contains ferromagnetic 
minerals such as magnetite, which are concentrated by low intensity magnetic 
separation. The separator used is the Wet Drum 48x120 inch model with an intensity 
of 900 Gauss. The level of pulp is an important variable in magnetic separation, since 
it ensures the contact of the pulp with the magnetic elements located on the lower 
face of the drum without discharging the transfer by the magnetic material. 
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Depending on the fluctuations of the process, resulting from the variability of the ore 
type and distribution of masses to the lines of magnetic separation, it becomes 
necessary a frequent operation in this variable through a manual control. To make 
the adjustment, there are losses as P2O5 recovery in non-magnetic flux, which goes 
to the desliming step and subsequently to flotation. In order to minimize losses of 
P2O5 in the production process by optimizing the variable level of pulp, it was 
developed by internal technical staff a system that corrects the variable 
automatically. After deployment, sampling was carried out to compare the P2O5 
recovery in magnetic separator that has the implanted system and that has manual 
control. According to the results, the automatic gain was 0.84% in the overall 
recovery of P2O5, which corresponds to an increase in the conventional production of 
2,17 t/h. 
 
KEYWORDS: magnetite; magnetic separator; level of pulp; recovery; P2O5 recovery.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Complexo de Mineração de Tapira (CMT) é uma unidade da Vale Fertilizantes 
situada no município de Tapira-MG, cuja atividade principal se destina à explotação 
de rocha fosfática. A usina de beneficiamento dá origem a dois produtos, o 
concentrado fosfático Convencional e o Ultrafino.  

 
Depois de lavrado e britado, o minério é homogeneizado nos pátios. Em seguida é 
retomado, classificado e segue para as etapas de britagem terciária e quaternária. 
Depois de britado, este minério é novamente classificado em duas faixas 
granulométricas através do peneiramento e dividido em dois circuitos: o granulado 
(entre 7,1 e 19 mm) e o friável (menor do que 7,1 mm), sendo que o primeiro 
representa a fração mais grosseira de minério. Já o segundo que corresponde a 
aproximadamente 80 % do minério alimentado na usina, é distribuído em quatro 
linhas de moagem friável. A etapa de separação magnética de baixa intensidade 
recebe a descarga da etapa de moagem e gera um material magnético, composto 
em sua maior parte por magnetita, e um material diamagnético, composto 
principalmente pela apatita, o mineral-minério de fósforo. 

 
O material magnético é direcionado à barragem de magnetita, enquanto o material 
diamagnético segue para a etapa de classificação que opera em circuito fechado 
com o moinho de bolas, gerando uma carga circulante (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Separação magnética do circuito friável. 

 
O separador magnético de baixa intensidade utilizado é o do tipo tambor modelo 
Wet-Drum 48x120 polegadas com intensidade de 900 Gauss, da empresa Inbras 
Eriez (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2. Separador magnético Wet-Drum.            Figura 3. Separadores do circuito friável. 

 
Segundo Macedo (2007), o fenômeno que governa a separação magnética está 
relacionado à duas questões básicas, entre elas ao comportamento das partículas 
de minerais diferentes quando expostas a um mesmo campo magnético e às forças 
magnéticas que atuam sobre elas. Por isso a variável. 
 
Como existem oscilações do processo tais como reduções na taxa de alimentação e 
variações na massa de alimentação dos separadores magnéticos, torna-se 
necessária uma atuação frequente no nível de polpa da etapa. Com isso, há perdas 
em recuperação de P2O5 no fluxo diamagnético, que segue para a etapa de 
deslamagem e, posteriormente, à flotação. Além da dificuldade em manter a 
estabilidade da variável mediante tais oscilações, há o risco ergonômico durante a 
atividade de controle manual do nível de polpa. Por essas razões, foi iniciado em 
2012 um teste no separador magnético 14.31.78 com um sistema automatizado, 
através de acionamento pneumático, desenvolvido pela equipe interna da unidade 
de Tapira-MG, da Vale Fertilizantes. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Premissas adotadas 
 
Para realizar a amostragem, foram adotadas algumas premissas visando obter 
melhor representatividade e confiabilidade dos resultados, entre elas: 
 

 Usina operando com taxa de alimentação normal (entre 2.000 e 2.100 t/h); 

 Minério com taxa de granulado nos valores normais de operação (entre 14 e 
20%); 

 Todas as linhas de moagem em operação; 

 Amostragem em separadores magnéticos da mesma linha de moagem; 

 Moinhos de bolas com porcentagem de sólidos dentro dos limites (68 a 72%); 

 Todas as linhas de separação magnética em operação; 

 Separação magnética com porcentagem de sólidos da alimentação dentro 
dos limites (48 a 53%); 

 Classificação com hidrociclones operando com pressão estável. 
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2.2. Dados da amostragem 
 

 Horário: 10 às 11 horas; 

 Alimentação da usina: 2050 t/h;  

 Taxa de granulado: 18%;  

 Linha de moagem escolhida: moinho 14.12.04, separadores magnéticos; 
14.31.78 e 14.31.79 e bateria de classificação 14.13.02; 

 Porcentagem de sólidos do moinho de bolas: 71%; 

 Porcentagem de sólidos da alimentação da separação magnética: 49%; 

 Pressão da bateria de classificação: 0,58 kgf/cm². 
 
O circuito da linha do moinho 14.12.04 (moinho, separação magnética e 
classificação) estava operando em condições normais. 
 
2.3. Método aplicado 
 
Foi realizada amostragem no separador magnético 14.31.78 (que possui sistema de 
controle de nível automático), nos fluxos alimentação, concentrado (diamagnético) e 
rejeito (magnético), em diferentes níveis de polpa, entre eles: 

 
Nível 10%: sistema de descarga totalmente aberto 
Nível 40%: tambor magnético sem contato com a polpa 
Nível 65%: tambor magnético com pouco contato com a polpa 
Nível 90%: tambor magnético com máximo de contato com a polpa 
 
Para cada nível de polpa, foi analisado nos fluxos mencionados o teor de P2O5 e 
Fe2O3, possibilitando a análise da eficiência da etapa (recuperação de P2O5 e 
percentual de redução de Fe2O3 no fluxo diamagnético). 
 

    
Figura 4. Separador magnético 14.31.78 (controle de nível de polpa automático). 

 
A mesma amostragem foi realizada no separador magnético 14.31.79, que possui 
sistema de controle de nível manual, no nível de polpa que a mesma se encontrava. 
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Figura 5. Separador magnético 14.31.79 (controle de nível de polpa manual). 

 
Por fim, foi feito um cálculo estimado de ganho em recuperação metalúrgica global 
de P2O5 e produção horária de concentrado Convencional. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na tabela 1 são apresentados os resultados (análise química de P2O5 e Fe2O3) dos 
fluxos amostrados. 
 

Tabela 1. Resultados da amostragem. 

 
Sep. Mag. 

 
Nível de Polpa Fluxos de amostragem P2O5 (%) Fe2O3 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.31.78 

 
10% 

 

Alimentação  12,35 19,65 

Rejeito (magnético)  3,74 66,63 

Concentrado (diamagnético)  12,67 17,94 

 
40% 

 

Alimentação  12,08 19,09 

Rejeito (magnético)  3,90 65,37 

Concentrado (diamagnético)  13,41 17,00 

 
65% 

Alimentação  12,51 19,34 

Rejeito (magnético)  3,49 70,61 

Concentrado (diamagnético)  13,67 13,99 

 
90% 

Alimentação  12,98 19,17 

Rejeito (magnético)  4,79 60,85 

Concentrado (diamagnético)  13,58 13,82 

 
14.31.79 

 
Nível manual 

Alimentação  12,20 20,02 

Rejeito (magnético)  3,82 66,50 

Concentrado (diamagnético)  13,20 15,65 

 
A partir dos resultados obtidos na amostragem (Tabela 1), foi possível calcular as 
recuperações (mássica e metalúrgica de P2O5) bem como o percentual de redução 
de Fe2O3 no fluxo concentrado (diamagnético), conforme descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2. Eficiência da SMBI. 

Sep. Mag. Nível de Polpa 
Rec. Massa 

(diamagnético) 
Rec. Met. P2O5 

(diamagnético) 

% Redução 
Fe2O3 

(diamagnético) 

14.31.78 

10% 96,42 98,91 8,70 

40% 86,01 95,48 10,95 

65% 88,61 96,82 27,66 

90% 93,17 97,48 27,91 

14.31.79 - 89,34 96,66 21,83 

 
A partir dos resultados da amostragem nos diferentes níveis de polpa do separador 
magnético 14.31.78, pode-se afirmar que: 
 

 Para o nível de polpa 10%, as recuperações (mássica e metalúrgica de P2O5) 
no fluxo diamagnético foram elevadas (maior ou igual a 96%), porém o 
percentual de redução de Fe2O3 ficou bastante abaixo do esperado (maior ou 
igual a 23%). Já para o nível de polpa 40%, tanto as recuperações como o 
percentual de redução de Fe2O3 ficaram abaixo do esperado (Figuras 6 e 7). 
Portanto os níveis de 10 e 40% foram considerados insatisfatórios; 
 

 
Figura 6. Recuperações com a variação do nível de polpa. 

 

 As recuperações foram melhores para o nível de polpa 90% se comparado ao 
nível 65%, destacando um acréscimo de aproximadamente 5,0% na 
recuperação mássica e 0,7% na recuperação metalúrgica de P2O5 no fluxo 
diamagnético (Figura 6); 
 

 O percentual de redução de Fe2O3 apresentou-se semelhante para os níveis 
de polpa 65% e 90% (Figura 7). 
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Figura 7. Percentual de redução de Fe2O3 com a variação do nível de polpa. 

 
Agora, comparando o melhor resultado da polia 14.31.78 (nível de polpa 90%), com 
o resultado da polia 14.31.79, pode-se observar que a polia 14.31.78 (que possui 
sistema de nível automático), apresentou melhores resultados de eficiência (Figuras 
8, 9 e 10).      
 

          
              Figura 8. Recuperação mássica.                  Figura 9. Recuperação metalúrgica de P2O5. 

 

 
Figura 10. Percentual de redução de Fe2O3. 
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Dessa forma, a variável “Nível de Polpa” tem influência direta na eficiência da 
separação magnética de baixa intensidade. O nível de polpa de 90% apresentou 
melhores resultados de processo, com maiores recuperações no fluxo concentrado 
(diamagnético). 
 
Considerando as recuperações metalúrgicas de P2O5 calculadas a partir da 
amostragem, para a polia 14.31.78 (nível automático) e polia 14.31.79 (nível 
manual), e fixando-se as variáveis recuperação da deslamagem em 75 % e 
recuperação da flotação em 85 % (segundo dados históricos recentes), foi possível 
estimar um ganho em recuperação global de P2O5 e em produção horária com o 
sistema de nível automático. 
 

Tabela 3. Comparativo (ganho de produção) entre o sistema de nível manual e automático. 

Sistema 
de Nível 

Rec. P2O5 
Separação 
Magnética 

Rec. P2O5 
Deslamagem 

Rec. 
P2O5 

Flotação 

Recuperação 
Global de 

P2O5 

Produção de 
concentrado 

(t/h b.s) 

 
Ganho de 
Produção 
(t/h b.s.) 

Manual 96,66 75,0 85,0 61,62 257,69 - 

Automático 97,48 75,0 85,0 62,14 259,86 2,17 

 
Dessa forma, houve um ganho de, aproximadamente, 0,84% na recuperação global 
de P2O5 e 2,17 t/h na produção de concentrado Convencional. Outro fator de ganho 
se refere às condições ergonômicas de trabalho, uma vez que, o ajuste do nível de 
polpa pelo sistema de controle manual exige esforço físico em posição 
ergonomicamente desfavorável. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Mediante os resultados apresentados, a automatização do sistema de controle de 
nível de polpa na separação magnética propiciará um aumento na recuperação 
global de P2O5 em 0,84% e, consequentemente, um ganho de produção de 2,17 t/h, 
além de melhorar as condições de trabalho no âmbito de ergonomia. 
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