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RESUMO 

 

Este trabalho teve por finalidade, investigar a possibilidade de se tratar dois 
blends de minérios de ferro, através de uma rota de beneficiamento definida 
previamente, até se obter no mínimo 66,5% de ferro e, no máximo, 0,045% de 
fósforo nos concentrados finais. As misturas iniciais foram compostas por 
diferentes proporções de materiais de difícil cominuição (maciços), de baixo teor 
de ferro e alto teor fosfórico. Após a execução da rota, que compreendeu etapas 
de concentração pelo método de flotação e de deslamagem por 
hidrosseparação, constatou-se que o processo de deslamagem conseguiu 
reduzir o fósforo presente nas amostras e que os procedimentos de flotação 
foram eficientes na concentração de ferro no Blend1, mas ineficientes em relação 
ao Blend2. Assim, concluiu-se que a rota de beneficiamento análisada é 
adequada para o tratamento de materais que se assemelhem ao Blend1, mas 
inadequada àqueles de características semelhantes às do Blend2, ou seja, mais 
ricos em materiais maciços e mais pobres em ferro. 
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ABSTRACT 
 

This project aimed to investigate the possibility of processing of two` iron ore 
mixtures, called Blend1 and Blend2, through a processing route set previously. 
The objectives were to obtain at least 66.5% of iron and a maximum of 0.045% 
of phosphorus in the final concentrated materials. Initial mixtures were composed 
by different ratios of hard to comminute, low iron and high phosphoric content 
materials. Practical work, which includes concentration by flotation method and 
de-sliming by sedimentation, found that de-sliming process was able to reduce 
the phosphoric content of samples and flotation steps were efficient to 
concentrate iron in Blend1, but not in Blend2. Therefore, it was concluded that 
the processing route is suitable for the treatment of materials that are similar to 
Blend1, but inadequate for those like Blend2, i.e. richer in hard to comminute 
materials and poorer in iron content. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Minérios maciços podem ser inviáveis para se beneficiar uma vez que são de 
difícil cominuição. Para fragmentá-los é necessário maior gasto de energia em 
relação aos minérios friáveis e, em alguns casos, eles acabam por gerar muitos 
finos nessa etapa (SAMPAIO, 2007). Isso pode fazer do beneficiamento algo 
economicamente desfavorável, pois as etapas de fragmentação são as mais 
dispendiosas de todo o processamento. Além disso, as partículas muito finas 
influenciam significativamente no processo de concentração por flotação e na 
obtenção do produto desejado, devido às especificações granulométricas 
exigidas para eles. 

 
Por outro lado, minérios de ferro com alto teor de fósforo são indesejáveis ao 
processo produtivo do aço. Isso ocorre porque o fósforo presente no minério vai 
direto para o ferro-gusa e é de difícil retirada do material de interesse nas etapas 
subsequentes de produção da liga metálica (COUTO, 2009). Ele tem o efeito de 
fragilizar o aço, uma vez que acentua a tendência à segregação de partículas. 
Dessa forma, é importante que o material produto do beneficiamento mineral 
tenha a menor quantidade possível desse contaminante. 

 
O objetivo geral deste trabalho é avaliar experimentalmente a possibilidade de 
se produzir concentrado de minério de ferro que atenda às especificações 
químicas e granulométricas de pellet feed fines, a partir da utilização de duas 
misturas de itabiritos denominadas blend1 e blend2. Essas misturas serão 
compostas por materiais de baixo teor de ferro (~35%), que contêm fósforo (limite 
máximo de 0,180%) e que apresentam litologias diversas (friável, semi- 
compacta, compacta e maciça). Esta avaliação permitirá que possíveis 
alterações no fluxograma do processo sejam sugeridas. As especificações 
químicas e granulométricas requeridas são apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Especificações a serem atendidas no projeto 

 

Parâmetro Valor 

Teor de Ferro (%) 
Teor de fósforo (%) 
Granulometria (μm) 

> 66,5 
< 0,045 

< 150 – min. 80-90% < 45 

 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. Análise química 

 

Foi realizado junto a SGS a análise química da alimentação e dos produtos de 
todos os testes realizados. 

 
2.2. Deslamagem 

 

Foi realizado o procedimento de deslamagem para a retirada de materiais 
ultrafinos e colóides (granulometria média inferior a 10µm), que são indesejáveis 
às operações de flotação. Além disso, a deslamagem é imprescindível para a 
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retirada do fósforo contaminante das amostras, já que, por estudos anteriores 
verificou-se que o elemento tende a concentrar-se nas faixas de partículas de 
menor tamanho (NUNES, 2009). 

 
O procedimento de deslamagem em balde (hidrosseparação) foi realizado 
utilizando-se a equação de Stokes para o cálculo da velocidade de sedimentação 
das menores partículas. Na tabela 2 são apresentados os parâmetros utilizados 
na deslamagem. 

 
Tabela 2. Parâmetros da deslamagem 

 

Parâmetro Valor 
Porcentagem de sólidos (%) 10 
Tempo de sedimentação (s) 280 

pH 10,5 

Altura de coleta 
10% acima da altura do líquido a partir da 

base 
 

2.3. Pré-concentração 
 

A etapa de pré-concentração compreendeu duas flotações. Inicialmente o 
underflow da deslamagem foi encaminhado para flotação rougher para a retirada 
das partículas de quartzo já liberadas. O flotado dessa etapa (material com maior 
concentração de ganga) foi encaminhado para limpeza através de uma etapa 
scavenger sem qualquer adição de reagente. O afundado da scavenger (material 
concentrado em minério de ferro) foi adicionado ao afundado rougher e esse 
material pré-concentrado foi amostrado e encaminhado para a remoagem. O 
flotado scavenger foi descartado como rejeito. É importante mencionar que todas 
as frações de flotado e afundado das duas etapas foram secas e amostradas 
para análise química antes de seguirem para a etapa subsequente. As condições 
operacionais utilizadas em cada etapa da pré-concentração encontram-se na 
Tabela 3. 

 
Tabela 3. Parâmetros da pré-concentração 

 

Parâmetro 
Flotação 
Rougher 

Flotação 
Scavenger 

Porcentagem de sólidos (%) 40 40 
Dosagem de coletor (g/t) 100 - 

Dosagem de depressor (g/t) 800 - 
Tempo de condicionamento do coletor 

(min) 
2 - 

Tempo de condicionamento do 
depressor (min) 

5 - 

Tempo de coleta (min) 
Até exaustão 
da espuma 

Até exaustão 
da espuma 

Massa de alimentação (g) ~4500 ~1500 
pH 10,5 10,5 

Rotação (rpm) 1000 1000 
Vazão de ar (Nl/min) 4 4 
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Após a pré concentração foi realizada uma etapa de remoagem com o objetivo 
adequar o material pré-concentrado à especificação de 80% passante em 
abertura de 45µm. Essa especificação de tamanho é necessária para a produção 
de pelotas, uma vez que geralmente exige-se que o pellet feed tenha entre 1750 

e 1950cm2/g (SOUZA, 2010). 
 

2.4. Concentração final 

 
Após remogem, os blends1 e 2 foram encaminhados para a etapa de 
concentração final. Esta etapa também compreendeu duas flotações. 
Inicialmente as amostras passaram por uma flotação rougher. O afundado 
rougher (material concentrado em minério de ferro) foi alimentado na etapa 
cleaner de forma que fosse limpo. O afundado cleaner obtido é o concentrado 
final do projeto, enquanto que os flotados das duas etapas foram descartados 
como rejeito. As condições operacionais utilizadas em cada etapa da 
concentração final encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 0. Parâmetros da concentração final 
 

 

Parâmetro 
Flotação

 Flotação 

Porcentagem de sólidos (%) 40 40 
Dosagem de coletor (g/t) 80 60 

Dosagem de depressor (g/t) 1200 1200 
Tempo de condicionamento do coletor (min) 1 1 

Tempo de condicionamento do depressor (min) 4 4 

Tempo de coleta (min) 
Até exaustão da 

espuma 

Até exaustão da 
espuma 

Massa de alimentação (g) ~ 1500 ~ 700 
pH 10,5 10,5 

Rotação (rpm) 1200 1200 
Vazão de ar (Nl/min) 2 2 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1. Análise química dos blends 
 

A análise química realizada pela empresa SGS GEOSOL forneceu os valores de 
composição de ferro, sílica, fósforo e perda ao fogo para as amostras cabeça 
dos blends 1 e 2 de acordo com a Tabela 5. 

 
Tabela 5. Composição química inicial dos blends 1 e 2 

 

Amostra 
Composição Química (%) 

Fe SiO2 P P.F.* 
Blend1 
Blend2 

39,2 
34,4 

42,7 
48,3 

0,040 
0,035 

0,71 
0,54 

4. *P.F. = perda ao fogo 
5. 

Os resultados mostram que o teor geral de fósforo, em cada uma das amostras, 
já está abaixo do limite máximo de 0,045% apresentado no objetivo do projeto. 

 Cleaner Recleaner 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro de 2017 

 

 

Apesar disso, deve-se ter em mente que o fósforo também se concentra quando 
submetido aos procedimentos de concentração por flotação do minério de ferro 
e, sendo assim, é importante que seus níveis sejam ainda mais reduzidos em 
outras etapas da rota de processamento. 

 
Os valores de perda ao fogo indicam a presença de minérios hidratados nas 
amostras. Estudos preliminares indicaram que a presença de fósforo nesses 
minérios está associada à fase mineralógica goethita (FeO(OH)) (fase 
hidratada). Esses estudos mostraram ainda que o elemento tende a se 
concentrar nas faixas mais finas dos materiais. Essa tendência foi o motivo de 
se escolher o procedimento de deslamagem como uma importante etapa do 
processo para a redução dos níveis de fósforo dos blends1 e 2, já que ela retira 
o material ultrafino e colóide das amostras. 

 
3.2 Deslamagem 

 

Após a realização da deslamagem em balde e das análises químicas das frações 
de alimentação, overflow e underflow do processo, os resultados obtidos e são 
apresentados na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Distribuição mássica e de teores de ferro, sílica e fósforo da deslamagem 

 

 

Amostra 
Composição Química (%) 

Rmet* 
 
RM* Alimentação Underflow Overflow 

Fe SiO2 P Fe SiO2 P Fe SiO2 P Fe SiO2 P 

Blend1 
Blend2 

39,2 

34,4 

42,7 

48,3 

0,040 

0,035 

38,9 

37,4 

42,7 

46,6 

0,035 

0,028 

32,5 

28,1 

46,6 

58,6 

0,059 

0,048 

94,5 

97,9 

95,2 

86,9 

83,3 

72,1 

95,2 

90,1 

*Rmet = Recuperação metalúrgica 

*RM = Recuperação mássica 

 
 

Como pode ser visto, o processo de deslamagem conseguiu retirar 16,67% de 
fósforo do blend1 e 27,91% do blend2 (vide valores de Rmet do fósforo), 
reduzindo sua concentração nos underflows, que são as frações de alimentação 
do processo subsequente de flotação . Esses resultados positivos já eram 
esperados, devido à tendência do elemento de se concentrar em granulometrias 
mais finas. Acredita-se que esses valores poderiam ter sido ainda maiores caso 
se utilizasse a metodologia de deslamagem em hidrociclones com escrubagem 
(operação de atrição, sob intensa agitação, realizada para separação das 
partículas unidas aos materiais finos). 

 

Além disso, percebe-se que a deslamagem foi mais eficiente na remoção do 
fósforo contido no blend2 que no blend1. Isso ocorre porque o Blend2 é uma 
mistura com maiores porcentagens de material maciço. Como explicado 
anteriormente, esse material é de mais difícil cominuição e acaba por gerar 
ultrafinos em maiores quantidades. Os ultrafinos possuem maior concentração 
de fósforo e, dessa forma, maior fração do contaminante é eliminada na 
deslamagem. Por esse raciocínio, é de se esperar, portanto, que a recuperação 
mássica do blend2 seja menor que a do blend1, o que de fato foi demonstrado 
pelos resultados. No entanto, esse não é um dado necessariamente ruim,  visto 
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que a maior parte desses finos é composta por mineral de ganga (a recuperação 
metalúrgica do ferro é maior para o blend2 e a da sílica é menor). 

 
3.3 Pré concentração 

 

A pré-concentração forneceu os resultados de composição química de sílica, 
ferro e fósforo por fração da alimentação, de concentrado e de rejeito, bem como 
as recuperações mássicas e metalúrgicas presentes nas tabela 7 

 
Tabela 7. Distribuição mássica e composição química globais da pré-concentração 

 

Fração Espécie 
Composição (%) 

Blend6 Blend7 
 Fe 52,40 56,26 

Concentrado SiO2 23,40 15,79 
 P 0,042 0,040 
 Fe 6,41 7,42 

Rejeito SiO2 88,20 88,10 
 P 0,009 0,010 
 Fe 84,67 81,44 

RMet SiO2 31,85 35,20 
 P 81,88 82,55 

RM 69,92 62,93 

 

 
3.4 Concentração final 

 

São apresentados os resultados obtidos na etapa de concentração final. 
 

Tabela 8. Distribuição mássica e composição química global da concentração 
 

Fração Espécie 
Composição (%) 

Blend1 Blend2 
 Fe 66,70 63,90 

Concentrado SiO2 2,82 6,71 
 P 0,044 0,040 
 Fe 24,66 32,20 

Rejeito SiO2 62,72 50,16 
 P 0,034 0,059 
 Fe 74,39 85,98 

RMet SiO2 5,53 19,67 
 P 48,09 52,90 

RM 43,72 46,29 
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Blend 6 Blend 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Recuperações mássicas e metalúrgicas da concentração – concentrado 

 

 
Os resultados mostram que a etapa de concentração foi responsável por 
concentrar ferro e fósforo e eliminar grande parte da sílica presente nos minérios. 
Apesar de mais concentrado, o fósforo, nas duas amostras, ficou abaixo do limite 
máximo (0,045%) especificado no objetivo do projeto, apesar dos valores 
estarem muito próximos a esse limite. Por outro lado, a quantidade mínima de 
ferro (66,5%) só foi alcançada pelo Blend1. A explicação para o fato é a diferença 
na quantidade inicial de ferro nas duas amostras, como apresentado na tabela 
4. Na alimentação do Blend1 havia 39,2% de ferro, enquanto que na do Blend2 
34,4%, portanto uma quantidade que exigiria maiores esforços para se alcançar 
a concentração requerida. 

 
 

6. CONCLUSÕES 
 

Após a execução da rota de beneficiamento, foi possível observar os seguintes 
comportamentos: 

 

1. O processo de deslamagem foi eficiente na redução do fósforo presente 
nas amostras, de forma que os valores de composição para o elemento 
ficassem abaixo do limite máximo especificado após os processos de 
concentração; 

2. Os procedimentos de flotação foram eficientes na concentração de ferro 
no Blend1, de forma que o valor de composição do elemento ficasse 
acima do limite mínimo especificado; 

3. Os procedimentos de flotação foram ineficientes na concentração de ferro 
no Blend2, já que o valor de composição do elemento ficou abaixo do 
limite mínimo especificado. 

Diante dos fatos observados, conclui-se que a rota de beneficiamento análisada 
é eficiente no beneficiamento de materais que se assemelhem ao Blend1, mas 

Recuperações mássicas (RM) e metalúrgicas (Rmet) da 
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ineficiente àqueles de características semelhantes ao do Blend2, ou seja, mais 

ricos em materiais de difícil cominuição (maciços) e mais pobres em ferro. 
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