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RESUMO 

 
Este trabalho consiste na avaliação do processo de ustulação redutora 

superficial de um minério de ferro hematítico, visando ao melhor desempenho na 

separação magnética. A transformação da hematita em magnetita, ou wüstita, é 

extremamente proveitosa para a concentração mineral, pois viabiliza a utilização da 

separação magnética de baixo gradiente, facilitando a separação entre as fases 

minerais. Inicialmente foi realizada uma caracterização do minério e do coque, 

visando determinar a distribuição granulométrica dos produtos e a análise de teor 

para cada faixa de tamanho. O tempo de queima, temperatura de queima e 

percentagem de carvão foram analisados em diversos níveis. O melhor resultado foi 

obtido na temperatura de 750º C, no tempo de 35 minutos e com 10 % de carvão em 

massa. Esses parâmetros aumentaram a recuperação mássica em 5,3 % para o 

campo de 0,93 T e em 240,3 % para o campo de 0,06 T. 

PALAVRAS-CHAVE: Minério de Ferro Hematítico; Ustulação Redutora 

Superficial; Separação Magnética; 

 
 

ABSTRACT 

 
This study consists of the evaluation of the magnetic superficial roasting 

process of a hematitic iron ore, aiming at better performance in magnetic separation. 

The transformation of hematite into magnetite or wüstite is extremely useful for the 

concentration, since it facilitates the separation between two mineral phases by 

making possible the use of magnetic properties. A previous characterization of ore 

and coke was done, aiming at determining particle size distribution of all products  

and  iron  content  for  each  size  range.  Burning  time,  burning  temperature  and 
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percentage of coke were analyzed at several levels. The best result was obtained at 

750º C, in the time of 35 minutes and with 10 % of coke in mass. These parameters 

increased the mass recovery by 5.3 % for the field of 0.93 T and by 240.3 % for the 

field of 0.06 T. 

KEYWORDS: Hematitic Iron Ore; Magnetic Roasting; Magnetic Separation 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 
A descoberta de minérios itabiríticos esteve em ascensão nos últimos anos, 

possibilitando a manutenção da produção mineral brasileira e a explotação de 

minérios de ferro cada vez mais pobres. Os minérios de ferro hematíticos são 

processados atualmente por métodos gravíticos, por flotação ou por separação 

magnética de alto gradiente. A separação gravítica é aplicada para situações em  

que o minério é liberado em frações grossas, caso cada dia menos comum no 

cenário brasileiro. A flotação é o método atualmente mais usado e com maior 

seletividade, embora seja um método caro. A separação magnética de alto gradiente 

de campo está em ascensão, acarretando investimento inicial elevado, embora 

possua custo operacional baixo e seja operação de fácil manuseio e utilização. 

O processamento de minérios predominante ferromagnéticos é feito utilizando 

separadores magnéticos de baixo gradiente de campo, equipamentos de fácil 

obtenção no mercado nacional e associados a investimentos iniciais moderados e 

custos operacionais bem baixos. O grande desafio encontrado é a escassez de 

minérios magnetíticos que possibilitem a aplicação de tal método. 

Desta forma, este artigo descreve trabalhos que visavam a tornar magnética a 

superfície de hematita, originária do Quadrilátero Ferrífero, por processo de redução 

parcial por carbono, a exemplo de Sharma e Sharma (2014) empregando minérios 

goethíticos. 
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2. METODOLOGIA 
 

2.1. Caracterização e Preparação da Amostra 

 

 
A massa específica foi determinada picnometria a gás, técnica laboratorial 

muito utilizada para determinar a densidade de sólidos, possibilitando também 

determinar o teor de um determinado mineral, aproximando-se de uma análise 

química prévia (Couto et al., 2012). A caracterização granulométrica consistiu em 

peneiramentos a úmido do material, a fim de determinar a distribuição de tamanhos 

desde as faixas mais grossas até a fração fina. 

O coque é misturado junto à carga mineral nos altos-fornos para a produção 

de monóxido de carbono (CO), principal agente redutor do minério de ferro. A 

preparação do coque consistiu em uma determinação de densidade por picnometria, 

juntamente com a caracterização granulométrica e a posterior adequação de 

tamanho através de diversas etapas de britagem e moagem. 

 

 
Figura 1: Curva Granulométrica dos Insumos 

 
2.2. Ensaios de Ustulação 

 

Foram realizados ensaios em mufla nas condições apresentadas na Tabela 1, 

a seguir. Os insumos utilizados nos ensaios foram minério de ferro e coque, ambos 

preparados numa granulação inferior a 106 µm. Aleatoriamente, o ensaio realizado 

em duplicata foi o ensaio 6, existindo portanto, dois ensaios de numeração 6. 
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Tabela 1: Variáveis Ensaiadas 
 

Ensaio Temperatura % Carvão Tempo  Ensaio Temperatura % Carvão Tempo 

 º C % Minutos   º C % Minutos 

1 450 6 15  13 550 8 25 

2 450 10 15  14 550 6 35 

3 450 8 25  15 550 10 35 

4 450 6 35  16 650 6 15 

5 450 10 35  17 650 10 15 

6 500 8 15  18 650 8 25 

6 B 500 8 15  19 650 6 35 

7 500 6 25  20 650 10 35 

8 500 8 25  21 750 6 15 

9 500 10 25  22 750 6 35 

10 500 8 35  23 750 8 25 

11 550 6 15  24 750 10 15 

12 550 10 15  25 750 10 35 

 
 

2.3. Ensaios de Separação Magnética 

 
 

Os ensaios de separação magnética foram realizados em separador 

magnético “Carpco wet high-intensity magnetic separator model 3X4L”. O minério foi 

alimentado, vertendo-o sobre a matriz, constituída de esferas de 35 mm de diâmetro 

e com o campo magnético ajustado conforme a condição pré-estabelecida. O  

mineral não magnetizado era recolhido abaixo das matrizes durante o decorrer da 

alimentação. A seguir, o campo era desligado e a fração magnética era extraída, 

com a passagem da água de lavagem para retirada dos minerais aprisionados, 

sendo recolhido em recipiente separado. O mesmo procedimento foi realizado para 

os demais três campos ensaiados, sendo retornado o rejeito para as etapas 

posteriores. Retornando-se o rejeito, evitam-se alterações devido ao campo residual 

das partículas quando submetidos a um campo induzido no equipamento. Uma   

única amostra fornece cinco produtos, sendo quatro deles magnéticos em cada 

campo específico e um não magnético, nos campos estudados. 
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Figura 2: Separador magnético de alta intensidade – WHIMS 

As amostras parcialmente ustuladas foram submetidas a ensaios com uma faixa 

de campos magnéticos, visando a conhecer o comportamento magnético do minério, 

após sua ustulação redutora. A alimentação dos ensaios de separação magnética foi 

feita a úmido sob percentagem de sólidos de 30 %. A massa proveniente da 

ustulação era misturada com a quantidade de carvão para cada ensaio. a adição de 

250 mL foi necessária, como água de lavagem para a limpeza do material e  

remoção das impurezas presentes durante a realização dos experimentos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

2.1. Caracterização das Amostras 

 
 

Foi observado que o minério apresentava granulação grossa, necessitando de 

uma cominuição para adequação ao processo de separação magnética. O coque 

também apresentou uma granulação grossa, sendo necessária a redução da 

granulação até atingir 100 % abaixo de 106 µm. 

 
 
 

 
 
 

Figura 3: Curva Granulométrica – Minério Figura 4: Curva Granulométrica – Coque 
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O peneiramento foi feito em duplicata e os resultados (P1 e P2) são 

apresentados a seguir, juntamente com a média dos peneiramentos realizados. 

Os resultados da picnometria forneceram os valores de massa específica para o 

ROM e para o coque. Foi realizado um ensaio de determinação de massa específica 

por picnometria para a amostra global e depois foi calculado o valor de massa 

específica através de média ponderada por faixas granulométricas, levando  em 

conta o percentual volumétrico e o valor de densidade para cada faixa. 

 

Tabela 2: Picnometria – a gás 

FAIXA GRANULOMÉTRICA % MASSA MASSA ESPECÍFICA  TEOR 

mm % Adimensional Hematita Ferro Quartzo 

Coque  1,51 Fe2O3 Fe SiO2 

Global Analisada  4,55 87,00 % 60,90 % 13,00 % 

+3,35 25,13 % 4,43 83,78 % 58,65 % 16,22 % 

+2,36 – 3,35 22,20 % 4,66 89,71 % 62,80 % 10,29 % 

+1,70 – 2,36 22,40 % 4,67 90,08 % 63,06 % 9,92 % 

+1,18 – 1,70 8,83 % 4,68 90,25 % 63,18 % 9,75 % 

+0,85 – 1,18 6,13 % 4,80 93,17 % 65,22 % 6,83 % 

+0,30 – 0,85 3,27 % 4,94 96,50 % 67,55 % 3,50 % 

+0,075 – 0,30 6,18 % 4,60 88,30 % 61,81 % 11,70 % 

-0,075 5,87 % 4,44 83,91 % 58,74 % 16,09 % 

Global Calculada  4,60 88,45 % 61,92 % 11,55 % 

 
 

2.1. Ensaios de Separação Magnética 

 
 

O minério hematítico ustulado foi submetido a ensaios de separação magnética 

de baixo a alto campo e os resultados são apresentados na tabela 3. 

Tabela 3: Separação Magnética 

 
Ensaio 

 
Temperatura 

 
% Carvão 

 
Tempo 

% M 
 

0,06 T 

agnética 
 

0,54 T 

Acumu 
 

0,83 T 

lada 
 

0,93 T 

 
Ensaio 

 
Temperatura 

 
% Carvão 

 
Tempo 

% M 
 

0,06 T 

agnética 
 

0,54 T 

Acumu 
 

0,83 T 

lada 
 

0,93 T 

1 450 6 15 8,37 60,72 75,21 78,46 14 550 6 35 13,28 55,58 78,55 83,67 

2 450 10 15 14,09 67,90 74,90 76,23 15 550 10 35 7,69 34,44 66,73 76,27 

3 450 8 25 11,27 61,33 73,78 77,73 16 650 6 15 19,32 47,39 74,86 81,44 

4 450 6 35 13,98 43,36 70,06 77,68 17 650 10 15 20,06 59,48 78,09 83,33 

5 450 10 35 11,50 55,90 70,15 76,67 18 650 8 25 17,30 57,26 75,51 82,99 

6 500 8 15 16,92 55,41 72,40 78,38 19 650 6 35 9,13 61,25 78,84 83,00 

6 B 500 8 15 11,91 59,25 78,34 81,07 20 650 10 35 24,12 64,62 82,77 87,18 

MÉDIA ENSAIO 6 14,41     57,33    75,37   79,72 21 750 6 15 25,48     68,28    87,34   89,14 
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7 500 6 25 16,32 60,23 78,48 81,59 22 750 6 35 51,85 88,71 92,28 92,97 

8 500 8 25 13,83 42,45 70,76 77,38 23 750 8 25 57,80 86,41 89,5 90,89 

9 500 10 25 12,89 59,88 74,14 77,32 24 750 10 15 23,61 80,93 88,28 89,22 

10 500 8 35 12,11 54,84 74,64 78,18 25 750 10 35 71,48 86,97 89,73 90,43 

11 550 6 15 16,54 60,46 77,46 81,72 BRANCO   15,33 65,42 83,20 86,29 

12 550 10 15 17,03 52,35 74,75 78,56 BRANCO B   26,67 66,43 81,69 85,45 

13 550 8 25 12,41 60,65 79,76 81,94  MÉDIA BRANCO  21,00 65,92 82,45 85,87 

 

É possível verificar que o tempo e a proporção de carvão não influenciaram 

muito na recuperação mássica, conforme pode ser visto nos gráficos abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Influência da Percentagem de Carvão 
 

Figura 6: Influência do Tempo 

 

 

Os tempos inferiores a 750º C não apresentaram aumento na susceptibilidade 

magnética do minério, enquanto a temperatura de 750º C ocasionou um aumento 

substancial desse parâmetro. O melhor resultado obtido (750ºC; 35 minutos; 10 %  

de carvão) teve desempenho superior ao minério natural em 240,3 % na condição  

de menor campo (0,06 T), enquanto obteve ganho de 5,3 % na condição de maior 

campo (0,93 T). 
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Figura 7: Influência da Temperatura 

 

 
Figura 8: Melhores Resultados 

 

Com o processo de ustulação parcial conseguiu-se reduzir o campo 

magnético necessário para a separação entre as espécies minerais. Para atingir  

uma recuperação mássica de aproximadamente 72 % no minério natural é 

necessário um campo de 0,65 T, enquanto para o minério ustulado consegue-se 

essa recuperação em campos da ordem de 0,06 T. 

 

 
Figura 9: Redução de Campo Magnético 

 

 
4. CONCLUSÃO 

 

A caracterização realizada identificou uma amostra com 87,0 % de hematita e 

consequentemente  60,9 %  de  ferro  aproximadamente.  A  análise  granulométrica 
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mostrou uma amostra com grande quantidade de finos após a preparação para os 

ensaios de ustulação redutora. 

Os ensaios de separação magnética alcançaram resultados satisfatórios apenas 

para temperaturas de 750º C. O melhor resultado foi obtido no ensaio com a maior 

percentagem de carvão (10 %) e o maior tempo de ustulação (35 minutos). O 

processo de ustulação aumentou a recuperação mássica em 5,3 % para o campo de 

0,93 T e 240,3 % para o campo de 0,06 T. Através da ustulação redutora foi possível 

obter as mesmas recuperações em campos da ordem de 10 vezes menores. A 

recuperação em 0,65 T para minérios naturais é atingida para campos de 0,06 T  

para minérios previamente ustulados. 

A análise de economicidade dessa rota de processo não fez parte do escopo do 

presente trabalho. Em virtude dos resultados promissores, a continuidade da 

pesquisa, em demanda de condições economicamente sustentáveis (levando-se em 

conta não somente o custo operacional da rota, mas o custo inerente à manutenção 

de passivos ambientais, no caso de seu não aproveitamento), deve ser incentivada. 
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