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RESUMO 
 

Com a diminuição das jazidas de minério de ferro de alto teor se torna cada vez mais 
importante a adequação das variáveis dos processos de beneficiamento mineral para 
maior aproveitamento dos minérios. Nesse contexto, foi efetuado o estudo de 
caracterização tecnológica de um minério de ferro proveniente da alimentação da 
etapa rougher da bateria de espirais de Humphreys de uma mineradora da região da 
Serra de Itatiauçu, Minas Gerais. Foram realizadas a caracterização física, química e 
mineralógica da amostra. Os ensaios tecnológicos foram feitos utilizando a mesa 
oscilatória e após a determinação de condições ótimas reportou-se para a espiral de 
Humphreys.  As variáveis em estudo nos ensaios gravíticos foram: a porcentagem de 
sólidos na polpa e as faixas granulométricas. Através destes estudos verificou-se que 
a amostra em sua totalidade estava abaixo 2,5mm e que 25% de sua massa estava 
abaixo de 0,074mm, sendo a amostra, majoritariamente, constituída por hematita, 
goethita e quartzo. Os maiores valores de recuperação metalúrgica foram de 52 e 
57%, respectivamente, para os ensaios de concentração na espiral de Humphreys 
com a amostra global e com a amostra abaixo de 1,19mm, mantendo-se a 
porcentagem de sólidos na polpa em 20%. Os teores de ferro no concentrado rougher 
ficaram em torno de 63% e o grau de redução de sílica ficou entre 53 e 59%, 
respectivamente, para estes mesmos ensaios. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Espiral de Humphreys, caracterização gravítica, minério de 
ferro.   
 

ABSTRACT 
 

With the reduction of high-grade iron ore deposits, the suitability of the mineral 
processing variables becomes increasingly important. In this context, the study of the 
gravitational concentration of an iron ore from the rougher stage of the battery of the 
Humphreys spirals of a mining company in the region of Serra de Itatiauçu-Minas 
Gerais. The physical, chemical and mineralogical characterization of the sample were 
performed. The technological tests were done using the oscillatory table and after the 
determination of optimal conditions the tests were reported for the Humphreys spiral. 
The variables studied in the gravitational tests were: the percentage of solids in the 
pulp and the granulometric bands. Through these studies, it was verified that the whole 
sample was below 2.5mm and that 25% of its mass was below 0.074mm, being the 
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majjority sample constitued for hematite, goethite and quartz. The highest metallurgical 
recovery values were 52 and 57%, respectively, for the Humphreys spiral 
concentration tests with the global sample and the sample below 1.19mm, maintaining 
the percentage of solids in the pulp at 20%. The iron contents in the rougher 
concentrate were around 63% and the silica reduction degree was between 53 and 
59%, respectively, for these same tests. 

KEYWORDS: Humphreys spiral, gravity concentration, iron ore. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O minério de ferro possui grande importância na economia mundial, pois se trata do 
principal insumo para a indústria siderúrgica. No Brasil tem papel de destaque na 
balança comercial. O estado de Minas Gerais é o maior produtor entre os estados 
brasileiros e possui grandes reservas, principalmente, no Quadrilátero Ferrífero 
(JESUS, 2013). 

Devido ao aumento da demanda, e consequentemente dos preços de minério de ferro 
nos últimos anos, e também ao desenvolvimento de novas tecnologias e à exaustão 
gradual dos materiais de maior qualidade nas jazidas, a tendência produtiva é de uma 
explotação de volumes de minério cada vez maiores e com menores teores de ferro 
(VALADÃO e ARAUJO, 2007). Para Lima et al.(2000), a otimização dos processos de 
tratamento pode contribuir bastante para o aumento da produção e para viabilizar as 
reservas. 

A busca por processos mais eficientes é uma constante nos setores produtivos, em 
especial na indústria de minério de ferro. A otimização dos processos de tratamento 
de minérios do ponto de vista da produtividade, custos de investimento e operação, é 
um dos temas mais discutidos na indústria de mineração (VARELA, 2011). 

Neste contexto, é de grande importância do ponto de vista econômico e ambiental, 
estudos de caracterização como embasamento para otimização de processos em 
plantas de beneficiamento. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um estudo 
de caracterização tecnológica da alimentação de uma bateria de espirais de 
Humphreys de uma mineração da Serra de Itatiauçu, localizada em Minas Gerais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A amostra de minério de ferro em estudo é proveniente de uma planta de 
beneficiamento localizada em Itatiaiçu, MG. O material compõe a alimentação da 
etapa rougher de uma bateria de espirais Humphreys, e é em sua totalidade composto 
pelo passante em peneiras de abertura 2 mm que recebem o concentrado e o rejeito 
de um concentrador magnético WDRE. A preparação física da amostra e os ensaios 
tecnológicos foram realizados no Laboratório de Tratamento de Minérios do 
Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN) da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP). A distribuição granulométrica foi feita por peneiramento a úmido, 
usando a série Tyler de peneiras 0,037 a 2,38 mm (8 a 400 mesh).  

 A caracterização mineralógica foi realizada pelo método do pó total em um 
equipamento de difração de raios-X, modelo Empyrean da Panalytical. A 
determinações dos teores de Fe, SiO2, P, Mn, Al2O3, CaO e PPC (perda por 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a  27 de Outubro de 2017 

 
calcinação) para a amostra global e por faixar granulométricas pré-determinadas e 
dos produtos dos ensaio, foram realizadas por fluorescência de raio X . 

Os estudos de concentração gravítica foram realizados na mesa oscilatória, e logo 
depois reportados para espiral de Humphreys. As variáveis estudadas na mesa 
oscilatória foram: a faixa granulométrica (+0,074 mm, +0,150 mm, -1,19 mm e amostra 
global) e porcentagem de sólido: 20 e 25%. Já na Espiral de Humphreys, faixa 
granulométrica (- 1,19 mm e amostra global) e porcentagem de sólido (15 e 20 %). 
Após os ensaios, os produtos foram secados, pesados, homogeneizados e 
quarteados e encaminhados para a análises químicas. Por fim, foram construídos os 
balanços de massa e metalúrgicos para cada ensaio. 

Nos ensaios realizados na mesa oscilatória, a inclinação da mesa foi mantida 
constante (3°) e a água de lavagem foi ajustada corretamente para não ocasionar no 
arraste das partículas. Na espiral, os desviadores de fluxo foram regulados para se 
obter a máxima recuperação mássica possível para o concentrado, parâmetro 
importante e que deve ser verificado industrialmente.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A distribuição granulométrica da amostra global de minério de ferro está apresentada 
na Figura 1, observa-se que 20% encontra-se acima de 1,19mm e 25% das partículas 
se encontram abaixo de 0,074 mm.  Os valores de d50 e d80 são iguais a 0,33 e 1,35 
mm, respectivamente. 

Os minerais que constituíam a amostra conforme análise de difração de raios X são: 
hematita, goethita, quartzo, analcima e gibbsita. Conforme pode ser visto na tabela 1, 
a amostra global apresentou teores de ferro de 55,20 % e sílica de 14,11%. A faixa 
granulométrica que apresenta maior teor de ferro e o menor teor de sílica foi a faixa 
compreendida entre -2,38 a + 0,150 mm, apresentando um teor de ferro e de sílica de 
58,02 e 9,18%, respectivamente. A faixa que apresentou o menor teor de ferro, 
44,74% foi a faixa granulométrica -0,074 a +0,044 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Distribuição granulométrica da alimentação rougher de 

minério de ferro 
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A tabela 2 e as figuras 2 e 3 apresentam as características, teores dos elementos 
majoritários e a recuperação mássica e metalúrgica de cada ensaio realizado na mesa 
oscilatória.  

 

Tabela 1. Análises químicas por faixas pré-determinadas e da amostra global da alimentação 
rougher de minério de ferro de uma mineradora da região de Itatiauçu, MG. 

Faixa 
granulométrica 

(mm) 

 %Fe %SiO2 %P %Mn %Al2O3 PPC %CaO    

-2,38 +0,15 
-0,15+0,74 

 58,02 
51,75 

9,18 
22,54 

0,113 
0,051 

0,301 
0,289 

1,26 
0,80 

5,74 
3,04 

0,019 
0,034 

   

-0,074+0,044 
-0,044 
+1,19 
-1,19 

Amostra Global 

 44,74 
50,42 
57,17 
53,06 
55,20 

32,45 
17,02 
7,90 

18,41 
14,11 

 

0,057 
0,131 
0,164 
0,104 
0,106 
 

0,120 
0,225 
0,428 
0,226 
0,243 

 

1,10 
3,57 
1,99 
1,77 
1,64 

3,13 
7,35 
6,99 
4,56 
4,75 

 

0,051 
0,306 
0,015 
0,010 
0,083 

 

   

 

Tabela 2. Ensaios realizados na mesa oscilatória. 

Ensaio  Etapa Amostra % sólidos 
na polpa 

  

1 
2 

 rougher 
rougher 

Global 
Global 

20 
15 
20 
20 
20 
20 

  

3  cleaner Global   
4  rougher +0,074 mm   
5  rougher +0,150 mm   
6  rougher -1,190 mm   

 

Em relação aos teores descritos na figura 2, dos ensaios que variaram a porcentagem 
de sólidos na polpa, o ensaio 2 apresentou maior teor de ferro (61,4 %), porém o teor 
de sílica é de 6,4%), aproximadamente 5% maior que no ensaio 1. Já entre os ensaios 
realizados com corte granulométrico, o que apresentou maior teor de ferro (64,7%) e 
menor teor de sílica (5,6%) foi o ensaio 6, para a etapa rougher. 

 

Figura 2 - Teores de Fe e SiO2 dos concentrados obtidos nos ensaios realizados na mesa 
oscilatória 
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Nos ensaios que variaram a proporção de sólidos na polpa (ensaio 1 e 2), a maior 
recuperação mássica e metalúrgica foi obtida no ensaio 1, com 20% de sólidos na 
polpa, conforme podemos observar na figura 3. Suas recuperações mássica e 
metalúrgica foram, respectivamente, 64,6 e 71,7%. Dos ensaios realizados com corte 
granulométrico (ensaio 4, 5 e 6), o que obteve as maiores recuperações foi o ensaio 
6, onde as partículas acima de 1,19 mm foram descartadas. Suas recuperações 
mássicas e metalúrgica foram de 55 e 63,8%, respectivamente.  

 

Figura 3 -Recuperação mássica e metalúrgica dos concentrados dos ensaios realizados na 
mesa oscilatória 

O ensaio 3 foi realizado para simular a etapa cleaner presente na usina de onde veio 
o material em estudo. O objetivo foi analisar se na etapa cleaner, nas condições 
estudadas, seria possível a obtenção de teores de sílica abaixo de 4%. As 
recuperações mássica e metalúrgica desse ensaio foram, respectivamente, 61,1 e 
63,6%. Os teores de ferro foram de 64,9% e sílica de 3,8%, indicando que com a etapa 
cleaner é possível a obtenção da especificação requerida para o concentrado. 

O grau de redução de sílica que indicando a redução de sílica no concentrado em 
relação a alimentação foi maior para o ensaio 6, partículas abaixo de 1,19 mm, com 
64,8 % de redução de sílica. O ensaio 3 (cleaner) apresentou grau de redução de 
sílica de 73%, resultado considerado satisfatório, pois foi 1% percentual acima do que 
é considerado um bom resultado para a mineradora em questão. 

Na Espiral de Humphreys foram realizados 3 ensaios, todos eles representando a 
etapa rougher. O primeiro e o segundo ensaio foram realizados com amostra global e 
20 e 15% de sólidos na polpa, respectivamente. Já o terceiro ensaio foi realizado com 
a amostra abaixo de 1,19 mm e 20% de sólidos na polpa.  

As figuras 4 e 5 apresentam os teores dos elementos majoritários e a recuperação 
mássica e metalúrgica de cada teste realizado na espiral de Humphreys.  
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Figura 4 - Teores de Fe e SiO2 dos concentrados obtidos nos ensaios com a Espiral de 
Humphreys 

Em relação aos teores dos elementos majoritários o ensaio 1 apresentou o maior teor 
de ferro (63,5%) e o menor teor de sílica (7,31%). Com a diminuição de sólidos na 
polpa (condição do ensaio 2) ocorreu o aumento de quase 1,5 % de sílica no 
concentrado em relação aos outros ensaios.  

 

Figura 5 - Recuperação mássica e metalúrgica dos concentrados dos ensaios realizados na 
Espiral de Humphreys 
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4. CONCLUSÕES 
 

 Dos ensaios realizados na mesa oscilatória, o que apresentou maior recuperação 
mássica (64,6%) e metalúrgica (71,7%) foi o ensaio 1, realizado com a amostra 
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a 6%. Porém, o ensaio 6, com amostra abaixo de 1,19 mm e 20% de sólidos em 
massa na polpa, apresentou menor teor de sílica, 5,6%, com recuperação mássica 
de 55% e metalúrgica de 64%. O ensaio 6 também apresentou o maior valor de 
redução de sílica de 64,8%. 

 Na mesa oscilatória foi realizado um ensaio simulando a etapa cleaner e foram 
obtidas as seguintes recuperações e teores: recuperação mássica de 61,1 %, 
recuperação metalúrgica 63,6%, teor de ferro 64,9% e sílica de 3,8%. O grau de 
redução de sílica foi de 73%. Atingindo as especificações do produto final da 
mineradora em questão. 

 Na Espiral de Humphreys, o ensaio 3, realizado com amostra abaixo de 1,19 mm 
e 20% de sólidos na polpa, apresentou a maior recuperação mássica (48,2%) e 
metalúrgica (56,7%). Além disso, apresentou o maior grau de redução de sílica, 
59,3%, com teor de SiO2 igual a 7,49% e de Fe de 62,4%.  
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