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RESUMO 
 

Rochas variadas têm sido usadas na produção de areia de brita para aplicação em 
construção civil. Micas são componentes importantes de várias rochas, em particular 
de gnaisses usados na produção de agregados no estado do Rio de Janeiro. 
Quando presente em grande quantidade, entretanto, esses minerais impõem 
desafios ao uso da rocha em areia de brita para argamassas e concretos, pois sua 
presença resulta em piora da trabalhabilidade e resistência mecânica. O objetivo 
deste trabalho foi analisar a viabilidade técnica da remoção de um tipo de mica, a 
biotita, para a produção de areia de brita com melhores propriedades. Os ensaios de 
separação foram realizados a seco em um separador magnético de terras-raras 
além de terem sido simulados utilizando-se o Método dos Elementos Discretos 
(DEM) com o auxílio do software EDEM®, a fim de obterem-se resultados 
compatíveis com o comportamento real do processo. As simulações ocorreram 
através da implementação de um Application Programming Interface (API) que 
permite introduzir as forças de campo magnético de forma realista. O processo 
produziu areia de brita preservando 80 % da massa inicial e reduzindo o teor de 
ferro contido para 38 % do inicial. As simulações apresentaram comportamento em 
concordância com o resultado experimental, demonstrando a aplicação do Método 
de Elementos Discretos em processos envolvendo forças magnéticas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: DEM; separação magnética; biotita; pó de pedra. 
 

ABSTRACT 
 

Different rocks have been used in the production of manufactured sand for 
application in construction and building. Micas are important components of several 
rocks, in particular of gneisses used in the production of aggregates in the state of 
Rio de Janeiro. When present in large quantities, however, these minerals impose 
challenges in the use of rock in crushed sand for mortars and concretes, because 
their presence results in worsening of the workability and mechanical resistance. The 
objective of this work was to analyze the technical viability of the removal of a type of 
mica, namely biotite, for the production of crushed sand with better properties. The 
separation test was performed in a dry high-intensity magnetic separator and 
simulated using the Discrete Element Method (DEM) using the EDEM® software, in 
order to obtain results compatible with the actual behavior of the process. The 
simulations were carried out through the implementation of an Application 
Programming Interface (API) that allow introduction of magnetic force fields. The 
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process produced crushed sand preserving 80 % of the initial mass and reducing the 
contained iron content to 38 % of the initial one. The simulations presented behavior 
in agreement with the experimental result, demonstrating the application of the 
Discrete Element Method in processes involving magnetic forces. 
 

KEYWORDS: DEM; magnetic separation; biotite; crushed sand. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. AGREGADOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

A construção civil utiliza diversos tipos de agregados para produzir concreto, asfalto 
e argamassas, entre eles brita ou pedra britada, cascalho, areia natural ou areia 
manufaturada. Os agregados são materiais granulares, com dimensões e 
propriedades bem definidas, porém sem estabelecimento de forma e de volume.  
 

A areia é um dos agregados para a construção civil mais consumido e é considerada 
um agregado miúdo. De acordo com a NBR 9935, o agregado miúdo é o material 
passante na peneira de 4,75 mm e retido na peneira de abertura igual a 150 μm. A 
areia é proveniente da degradação de rochas e pode ser minerada em leitos de rios 
(derivada de processos naturais de intemperismo e transporte, sendo depositada 
nos leitos dos rios), em cava (areia retida em camadas de sedimentos arenosos) ou 
pelo desmonte mecânico de rochas através de processos de cominuição como a 
britagem.  
 

As areias são basicamente constituídas por quartzo (SiO2) e minerais da família dos 
feldspatos ((K,Na,Ca)(Si, Al)4O8), tem “boa distribuição granulométrica e formas 
arredondadas, que garantem uma baixa porosidade, menor consumo de cimento, 
melhores características mecânicas e durabilidade do concreto, maior fluidez e 
economicidade, além de ter uma textura superficial áspera, que melhora a aderência 
do cimento” (DRM-RJ, 2012). 
 

Devido ao fato das areias naturais terem sua maior aplicação nos concretos é 
importante comentar sobre os materiais que são deletérios às suas propriedades. Os 
materiais mais comuns são impurezas orgânicas, na forma de húmus e argila 
orgânica, materiais friáveis e/ou expansíveis como os torrões de argila, madeira e 
carvão, e por último, mas não menos importante, minerais micáceos. Esses últimos 
são particularmente importantes no caso de areias de brita, pois frequentemente se 
encontram em quantidades apreciáveis em rochas ácidas. Estas substâncias podem 
interferir, por exemplo, no processo de hidratação do cimento, na aderência entre 
agregados e pasta de cimento hidratada, e podendo ser reativas (Weidmann, 2008). 
 

1.2. SEPARAÇÃO MAGNÉTICA 
 

A separação magnética concentra de acordo com a susceptibilidade magnética dos 
minerais envolvidos, separando os minerais magnéticos (atraídos pelo campo 
magnético) dos minerais não magnéticos (repelidos pelo campo magnético). Como a 
separação magnética depende do meio em que vai ser realizada (a seco ou a 
úmido), da intensidade do campo magnético e do seu gradiente, ela pode ser 
classificada em diversos grupos (Da Luz et al., 2010).  
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Segundo Eichholz et al. (2012) a força de magnética externa pode ser definida pela 

equação 1, na qual d é o diâmetro da partícula, ρ
s
 é a densidade do material, M é a 

magnetização e ∇B é o gradiente do fluxo de densidade magnética:  

F ⃗⃗  ⃗= 
π

6
 d

3 
ρ

s
 M ∇B                 [N]                                 (1) 

A densidade de campo magnético B pode ser definida pela equação 2, na qual μ é a 
permeabilidade do meio e H é a intensidade do campo magnético e, a 
susceptibilidade aparente X pode ser definida pela equação 3:   

B =  μ H                               [Wb]                                 (2) 
 

Χ =  
M

H
                  [adimensional]                        (3) 

1.3. SEPARADOR MAGNÉTICO DE TERRAS-RARAS 
 

Os elementos considerados como de terras-raras são os 15 elementos da série dos 
lantanídeos, mais o ítrio (Y) e, em alguns casos, o escândio (Sc). Os elementos de 
terras-raras têm diversas aplicações, como o uso em ímãs de alta intensidade, 
elementos de liga, catalisadores e compostos para polimento (Jordens, 2014). 
 

Os separadores magnéticos de terras-raras são comumente utilizados após a 
remoção dos materiais ferromagnéticos, funcionando como os estágios cleaner, 
aumentando o teor ou a recuperação do mineral de interesse, o que não impede o 
seu uso em outras aplicações (Dobbins, 2010). 
 

Este separador opera a seco, consistindo basicamente de um silo de alimentação, 
uma correia transportadora e um rolo com um imã permanente de terras-raras, que 
produz um campo com intensidade superior a 1 T (Da Luz et al., 2010). Os 
parâmetros que podem ser alterados são a espessura da correia, a velocidade de 
rotação dos rolos, o número de estágios utilizados e a faixa granulométrica da 
alimentação. 
 

Durante a operação, o material alimentado é distribuído igualmente na correia de 
forma que todas as partículas sofram a ação do campo magnético e, de acordo com 
a susceptibilidade magnética da partícula, ela pode (i) permanecer aderida à 
superfície do rolo e ser depositada no campo de material magnético, (ii) ter seu 
caminho alterado por apresentar baixa susceptibilidade magnética ou seja, não 
permanecendo no rolo e sendo depositada no campo de material não magnético, ou 
(iii) ser depositada no campo de material misto, pois sua susceptibilidade não foi alta 
o suficiente para permanecer aderida na correia, como não foi baixa o suficiente 
para ir para o depósito de materiais não magnéticos. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

Para a realização dos ensaios experimentais, utilizou-se um tipo de pó de pedra 
(areia de brita) de rocha gnáissica pertencente ao grupo litológico do Complexo Rio 
Negro, na faixa granulométrica de 0,425 x 0,212 mm, possuindo tamanho médio de 
0,3 mm e as partículas sendo isométricas e liberadas.  
Os ensaios de separação magnética foram realizados nas instalações do Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM), utilizando-se o Separador Magnético de Terras-raras 
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(Figura 1), fabricado pela INBRAS-ERIEZ, modelo RE-ROLL, cujos rolos consistem 
de anéis de ímãs de terras-raras Erium-3000®, capazes de criar campos magnéticos 
com intensidade de até 1,2 T. Sua correia tem 0,7 mm de espessura, 16 cm de 
largura, 30 cm de comprimento e o diâmetro do rolo é igual a 8 cm. O equipamento 
opera a uma velocidade de rotação dos rolos de 100 rpm. 

 
Figura 1 – Separador Magnético de Terras Raras: 1 – Perfil; 2 – Detalhe 

2.2. METODOLOGIA COMPUTACIONAL 
 

O material a ser simulado é uma areia que contém partículas de biotita 
(paramagnético), quartzo/feldspatos (diamagnéticos), além de partículas mistas 
(mista 1, mista 2, mista 3 e mista 4) que possuem susceptibilidade magnética 
intermediária quando comparada aos outros materiais. A densidade do material é de 
2700 kg/m³ e esta densidade é usada para cálculo de massa de partícula. Como o 
objetivo desta simulação é realizar uma avaliação comparativa a fim de medir o 
funcionamento do campo implementado, as partículas foram criadas respeitando-se 
a proporção desejada, ou seja, 80% delas eram feitas de material diamagnético e 
20% de material magnético (paramagnético, misto 1, misto 2 e misto 3). 
 

As partículas simuladas foram consideradas como sendo esferas de raio (R) igual a 
1 mm, ou seja, aproximadamente 3 vezes o seu tamanho real, e foram alimentadas 
seguindo a distribuição de tamanhos apresentada na Tabela 1. Tais condições foram 
utilizadas, pois realizar simulações nas condições experimentais requer um grande 
número de partículas, tempo de simulação e grande esforço computacional. 
Portanto, as características do material simulado foram determinadas visando a 
otimização da simulação e objetivando-se a avaliação do funcionamento do campo 
magnético implementado no domínio de simulação. 
 

Tabela 1 - Distribuição simulada de tamanhos das partículas 

Distribuição de Tamanhos Proporção Alimentada 

1,2 R 25 % 
1,1 R 20 % 
1,0 R 40 % 
0,9 R 15 % 

 

Para a realização das simulações da separação magnética das partículas de biotita 
das partículas de feldspato potássico utilizou-se o software EDEM®, versão 2.7.1 
(DEM Solutions, 2015), para representar o fluxo de partículas em um sistema com a 
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mesma geometria equivalente a de um separador magnético de terras-raras de 
bancada. A construção do modelo utilizado (Figura 2) foi feita com o software 
Sketchup® (Trimble, 2016) de maneira fiel ao equipamento real (Figura 1). 

 
Figura 2 – Geometria do Separador Magnético de Terras Raras: 1 – Perfil; 2 – Detalhe 

 

2.3. Implementação da API 
 

Pelo fato de o equipamento gerar um campo magnético, foi preciso implementar 
uma Application Programming Interface (API) do EDEM. Este recurso permite a 
customização das simulações, inserindo por exemplo, uma força de campo. Para 
tanto, utilizou-se o EDEM Field Data Coupling: Plug-in Particle Body Force Model 
(2014), que acrescenta o efeito da força de campo como, por exemplo, campos 
aerodinâmicos e eletromagnéticos.  
 

O campo magnético gerado atua somente no rolo frontal do equipamento (Figura 3), 
que é o rolo com propriedade magnética, o qual tem intensidade de 1,2 T, conforme 
equipamento utilizado experimentalmente. 

 
Figura 3 – Implementação do separador magnético no ambiente de simulação do EDEM, 

evidenciando o domínio de atuação do campo magnético de alta intensidade (setas na cor 
rosa) 

 

Correia 
Transportadora 

Defletor 

Defletor 

Campo 
Magnético 

(i) Não Magnético          (ii) Misto             (iii) Magnético 
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2.4. Parâmetros Utilizados nas Simulações 
Para a realização de simulações utilizando o método dos elementos discretos é 
necessário que os parâmetros empregados sejam escolhidos de forma a descrever 
com veracidade o comportamento físico real.  
 

Os modelos de contato utilizados nesta simulação pelo software EDEM® foram o 
Hertz-Mindlin (no slip) (User Guide, 2015) para contato entre partículas, Hertz-
Mindlin (no slip) e Moving Plane (User Guide, 2015) para contato das partículas com 
a geometria e, foi implementado através da API, o modelo de contato das partículas 
com a força de campo, chamada de FieldQuery (Field Data Coupling Tutorial, 2014).  
 

Os parâmetros de contato dos materiais (Tabela 2) e entre as partículas foram 
determinados segundo a literatura (Barrios, 2013; Perez et al., 2016). A escolha do 
menor valor de módulo de cisalhamento estava associada a permitir o uso de um 
menor tempo de Rayleigh, agilizando as simulações.  
 

Tabela 2 - Parâmetros de contato dos materiais 

Parâmetros Aço Borracha 
Minério 

Diamagnético 
Misto 

1 
Misto 

2 
Misto 

3 
Minério 

Paramagnético 

Coeficiente de 
Poisson 

0,6 0,45 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Módulo de 
Cisalhamento 

(Pa) 
1x106 

Densidade 
(kg/m³) 

7600 1100 2700 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. EXPERIMENTAIS  
 

A caracterização experimental da amostra mostrou que ao alimentar uma amostra 
de areia, 80 % dela continha material não magnético e os outros 20 % eram de 
material magnético (Figura 4), com respectivos teores de F2O3 de 2,1% e 13,9 %.   

 
Figura 4 - Resultado obtido experimentalmente 

3.2. SIMULAÇÕES 
 
O processo de separação magnética foi simulado durante 20 segundos, gerando um 
total de 40 mil partículas e totalizando 0,53 kg de material produzido. Entretanto, o 

Amostra Original 

100 % de massa 

Teor de Fe2O3 = 4,4 % 

100 % Fe2O3 

(i) Material Não Magnético 

79,5 % de massa 

Teor de Fe2O3 = 2,1 % 

45,9 % Fe2O3 

(ii) + (iii) Material Misto + 
Material Magnético 

20,5 % de massa 

Teor de Fe2O3 = 13,9 % 

54,1 % Fe2O3 
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número médio de partículas que permaneciam a qualquer momento durante a 
simulação foi de 2546. Foram criadas caixas virtuais no módulo de pós-
processamento do EDEM (EDEM Analyst) que funcionaram como balanças para 
registrar a massa direcionada para cada compartimento do equipamento e a massa 
gerada (Figura 5). As partículas de cor branca representam as partículas de material 
diamagnético, as partículas de cor preta as de material paramagnético e, as 
partículas coloridas representam as três classes de partículas mistas. 

 
Figura 5 - Resultado da simulação 

Observou-se que as partículas paramagnéticas responderam ao campo, 
permanecendo aderidas à correia transportadora enquanto estivessem sobre 
influência do campo magnético. No entanto, as partículas diamagnéticas, não 
tiveram seu movimento alterado pelo campo magnético. O comportamento 
observado nas partículas mistas variou de acordo com a susceptibilidade magnética 
que elas apresentam. Partículas com menores densidades, ou seja, comportam-se 
de forma mais semelhante a partículas diamagnéticas, são fracamente atraídas pelo 
campo magnético e são depositadas no compartimento do meio, enquanto as 
partículas com maiores densidades tendem a se comportarem como partículas 
paramagnéticas e serem depositadas no compartimento do magnético. É importante 
ressaltar que as partículas foram alimentadas de forma a formar uma monocamada 
na correia transportadora, o que garante que todas as partículas estarão sob 
influência do campo magnético na região de maior magnitude.   

O balanço de massas dos produtos descarregados mostrou que 76,5 % da massa 
da alimentação do separador direcionaram-se para o compartimento das partículas 
diamagnéticas, 21,2 % para as partículas que apresentam algum tipo de 
magnetismo e, 2,3 % do material sofreu perdas.  
 

Comparando-se esses resultados àqueles obtidos experimentalmente, no qual a 
fração mássica reportada aos compartimentos das partículas mistas e magnéticas 
(20,5 %, contra 21,2 %), pode-se afirmar que o resultado obtido via simulação 
reproduziu de maneira satisfatória o comportamento do sistema real.  
 

4. CONCLUSÕES 
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Analisando-se os resultados da simulação preliminar em DEM de um processo real 
de separação magnética utilizando-se um separador magnético de alta intensidade, 
pode-se verificar que a simulação representou de maneira apropriada a resposta das 
partículas ao campo magnético, gerando resultado de repartição de massa muito 
próximo daquele obtido experimentalmente.  
 

A simulação, portanto, tem potencial de servir como um experimentador virtual de 
problemas envolvendo separação magnética de partículas minerais, avaliando-se 
efeitos como taxa de alimentação, intensidade do campo, geometria do sistema, 
dentre outras variáveis. 
 

Sugere-se para trabalhos futuros a realização de simulações considerando o 
tamanho real das partículas, simulação da operação de enchimento do silo e 
transporte de partículas pela calha transportadora, além de incluir fatores externos 
que possam interferir na operação, como correntes de ar (inclusão através de campo 
aerodinâmico). 
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