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RESUMO 
 
A mineração de ferro no estado de Minas Gerais, nas últimas décadas, tem se 
tornado um grande desafio, tanto do ponto de vista econômico quanto técnico. Isso 
se deve aos teores de ferro das minas serem cada vez menores. O itabirito é hoje o 
principal minério fornecedor de minerais portadores de ferro. O depósito de 
Jambreiro da região de Guanhães-MG é composto essencialmente por formações 
ferríferas bandadas relativamente homogêneas, com teor entre 25 e 35% de ferro. 
Uma possibilidade para concentrar esse minério itabirítico seria a gravítica, usando 
mesa concentradora, a qual não necessita do uso de reagentes e não precisa de 
uma moagem excessiva, sendo uma vantagem em relação ao  método mais usado 
na concentração que é a flotação. Dito isso, a finalidade deste estudo foi adequar as 
variáveis operacionais da mesa concentradora para as etapas rougher e scavenger 
com o objetivo de atingir 60% de ferro no concentrado final, maximizando a 
recuperação e minimizando a perda metálica no rejeito final para o minério de 
Jambreiro. Deste modo, contribuir com conhecimento técnico-científico para a 
concentração de minérios de ferro com baixo teor. Na etapa rougher, foi possível 
alcançar um concentrado final com teor de 60% de ferro, rejeito com 15%, 
recuperação mássica e metalúrgica de aproximadamente 53% e 82%, 
respectivamente. Por outro lado, na etapa scavenger foi obtido um rejeito final com 
aproximadamente 0,69% de ferro, um concentrado com teor de 22,99% de ferro, 
recuperação mássica e metalúrgica de aproximadamente 71% e 99%, 
respectivamente. 
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ABSTRACT 
 

Iron ore mining in the state of Minas Gerais in the last decades has become a major 
challenge from both economic and technical aspects. This is due to the continuously 
decreasing in the iron content. Today Itabirite is the main iron ore source, and the 
Jambreiro deposit located in the Guanhães-MG region is composed mainly of 
relatively homogeneous banded iron formations containing between 25 and 35% of 
iron. One possibility to concentrate this itabirite ore is using a gravitational 
concentration method, such as the shaking table. This one does not require using 
reagents and neither an excessive grinding, which is an advantage in relation to 
flotation, the most used method in concentration. That said, the purpose of this study 
was to adapt the operational variables of the shaking table to the rougher and 
scavenger steps in order to reach 60% of iron in the final concentrate, maximizing 
recovery and minimizing metal loss in the final tailings. Thus, contributing with 
technical-scientific knowledge for the concentration of iron ores with low content. In 
the rougher stage, it was possible to achieve a final concentrate with 60% iron 
content, 15% waste, 79% and 82% mass and metallurgical recovery,  respectively. 
On the other hand, in the scavenger stage a final tail was obtained with  
approximately 0.69% of iron, a concentrate with 22.99% iron content, and mass and 
metallurgical recovery of approximately 71% and 99%, respectively. 

 

KEYWORDS: iron ore; shaker table; rougher; scavenger 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mineração de ferro no estado de Minas Gerais, nas últimas décadas, tem se 
tornado um grande desafio tanto do ponto de vista econômico quanto técnico. O 
maior concorrente do estado mineiro é o Pará. Nesse estado, a maior parte das 
jazidas têm altos teores de ferro, sendo desnecessária, durante o beneficiamento, a 
etapa de concentração, obtendo-se um concentrado final dentro das especificações 
de mercado com um custo muito baixo em relação ao beneficiamento do minério de 
Minas Gerais (Carvalho et al., 2014). 

 

O itabirito é hoje o principal minério de onde se obtém os minerais portadores de 
ferro e o depósito de Jambreiro da região de Guanhães-MG é composto 
essencialmente por formações ferríferas bandadas relativamente homogêneas, 
apresentando teores de ferro que variam de 25 a 35%, com grãos grossos e médios. 
A Centaurus Metals se encontra em fase de implantação do Projeto Jambreiro, esse 
terá capacidade de 2 milhões de toneladas por ano, sendo que a reserva está 
estimada em 116,5 Mt, com teor médio de 26,8% de ferro (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE MINERAÇÃO - IBRAM, 2014). Logo, torna-se relevante a pesquisa e 
desenvolvimento de uma rota economicamente viável para se concentrar o minério 
de ferro de baixo teor proveniente desse depósito. 

 

O método de concentração mais usado nas usinas de beneficiamento é a flotação, 
para que a flotação aconteça de forma eficiente é necessário o uso de reagentes 
químicos  e,  geralmente,  é  preciso  que  o minério  passe  por algumas  etapas  de 
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moagem, gerando um custo elevado tanto na aquisição de reagentes quanto no 
processo de moagem. Por outro lado, para a concentração gravítica a alimentação 
pode ser feita com granulometria mais grosseira e não é necessário o uso de 
reagentes, reduzindo os custos com moagem e aquisição de reagentes. 

 
Uma possível maneira de concentrar o minério de Jambreiro seria usar a 
concentração por meio gravítico, como a mesa concentradora, já que de acordo com 
Borges (2015) o minério é constituído basicamente por quartzo e hematita, tem um 
alto grau de liberação abaixo de 1mm, tamanho médio de aproximadamente 0,6 mm 
e uma relação de concentração de 2,48 sendo eficiente sua separação até um 
tamanho de 147µm, conforme Lins (2004). 

 
Nesse contexto, foi analisada a viabilidade da concentração do minério de ferro do 
Projeto Jambreiro situado em Guanhães-MG através da concentração gravítica 
utilizando mesa concentradora com as etapas Rougher-Scavenger. Além disso, esse 
estudo avaliou a influência das variáveis: inclinação da mesa, porcentagem de 
sólidos na alimentação e vazão de água de diluição na concentração do minério de 
ferro. Tendo em vista: um concentrado final, com teor mínimo de 60% de ferro e 
maior recuperação mássica possível e um rejeito final com mínima perda metálica. 

 
Este trabalho contribui com conhecimento técnico-científico para a concentração de 
minérios de ferro com baixo teor alcançando as especificações de mercado no 
concentrado final, além de possibilitar o desenvolvimento da região que  possui 
baixos padrões de desenvolvimento, com IDHM de 0,686, bem distante do IDHM da 
capital mineira que é 0,810 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA - IBGE, 2010). 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para a realização deste estudo foram utilizadas amostras de minério de ferro do 
Projeto Jambreiro, localizado no município de Guanhães-MG, que foram 
disponibilizadas pela empresa Centaurus Metals. As etapas de preparação da 
amostra foram realizadas no Laboratório de Tratamento de Minérios (LTM) do 
CEFET-MG, Unidade Araxá (Alves, 2017). 

 
A amostra seca, com tamanho abaixo de 20#, foi homogenizada em pilha cônica e, 
em seguida, foi realizado o quarteamento empregando a técnica de pilha alongada. 
Todo mateiral foi quarteado, pesado e armazenado em sacos contendo 
aproximadamente 1,5kg de minério. Ao final de todos os testes da etapa Rougher, 
todo o minério foi concentrado na mesa usando os parâmetros operacionais 
otmizados para esta etapa, gerando um concentrado final e um rejeito. Este último 
foi empregado como alimentação da etapa Scavenger para a otimização dos 
parâmetros operacionais para esta nova alimentação. 

 
Os minerais presentes no minério estudado foram identificados com o auxílio do 
estereomicroscópio, através de características físicas como: cor, brilho, fratura, 
hábito, diafaneidade, magnetismo (íma de mão) e ataque com ácido clorídrico (HCl) 
10%. 
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Os cálculos de teor foram realizados tanto para as amostras alimentadas quanto  
para os concentrados obtidos da mesa. Entretanto, antes de calcular o teor das 
amostras foram executados ensaios de picnometria para determinação da  
densidade das amostras. Em seguida, o teor de hematita nas amostras foi 
determinado pela Equação 1. 

 

                                                                                        (1) 

Onde: 
%H: porcentagem de hematita; 

dH: densidade da hematita, considerada 5,30 g/cm3; 
dM: densidade do minério, obtida por picnômetro; 

dQ: densidade do quartzo, considerada 2,65 g/cm3. 
 
Para determinar o grau de liberação do minério estudado empregou-se o método 
óptico. Foi analisada uma amostra no estereomicroscópio. Durante a análise, foram 
separadas e contadas as partículas livres do mineral útil e as partículas mistas que 
continham o mineral útil. Esse procedimento foi realizado para a alimentação da 
etapa Rougher-Scavenger. 

 
Foi realizada a análise granulométrica da alimentação dos testes em mesa  
oscilatória pelo método a úmido em peneirador suspenso, utilizando massa inicial de 
300g do minério. 

 
Os ensaios de concentração gravítica foram realizados, nas etapas Rougher e 
Scavenger, com o intuito de avaliar a influência de diversas variáveis operacionais  
da mesa, para aperfeiçoar e definir os melhores parâmetros de concentração para o 
minério de ferro estudado. 

 
Para este trabalho foi realizado um planejamento fatorial 3x3 (três variáveis 
analisadas em três níveis) para a etapa Rougher e um planejamento fatorial para a 
etapa Scavenger com três variáveis, sendo a vazão de sólidos analisada em dois 
níveis e as outras variáveis, em 3 níveis. As variáveis investigadas no trabalho foram 

taxa de alimentação de sólidos (15, 25 e 35 kg.h-1 para etapa rougher; 25 e 35 kg.h-1 

para etapa scavenger), vazão de água de diluição (70, 100 e 130 L.h-1 para etapa 

rougher; 100 e 130 L.h-1 para etapa scavenger) e inclinação da mesa (2, 4 e 6º para 
etapa rougher; 3 e 5º para etapa scavenger). Foram mantidos constantes os 
parâmetros inclinação longitudinal da mesa (0,5º), a vazão da água de lavagem 
(100l/h), a frequência de oscilação da mesa (3,2Hz), amplitude de oscilação (0,6cm). 
Os resultados obtidos foram interpretados com o auxílio do software Minitab versão 
17.1.0, visando determinar a influência das variáveis isoladas, a influência da 
interação entre elas e a otimização do processo. 

 
Foram quantificados os produtos na granulometria de sinterfeed (SF) e pelletfeed 
(PF), juntamente com o teor de Fe e a perda por calcinação destes (PPC). Para 
quantificar esses produtos foram usadas as peneiras de 20#, 100# e 400#. A 
obtenção do PPC foi realizada através da adaptação do procedimento utilizado por 
Lau (2015), para ambos os produtos (SF e PF). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da análise das propriedades dos minerais presentes no minério estudado 
foram identificados hematita e quartzo. Após a homegenização de toda a amostra 
em uma pilha cônica, foi realizada a amostragem para o cálculo de teor, sendo 

encontrados os valores de densidade média do minério 3,64g/cm³, 2,97g/cm3, e teor 
médio de 38%, 15% respectivamente. 

 
O grau de liberação na faixa granulométrica abaixo de 0,84mm para a alimentação 
da etapa Rougher e Scavenger foram de 99,77% e 99,90% respectivamente. Diante 
desse resultado, observamos que o minério é composto predominantemente por 
partículas livres, cenario favorável à eficiência da operação. 

 
A Figura 1 apresenta as curvas granulométricas da alimentação das etapas Rougher 
e Scavenger, mostrando um D80 de aproximadamente 0,6 e 0,65mm, 
respectivamente. A análise dos valores de D80 e critério de concentração (CC = 2,6) 
para a operação torna-se possível confirmar a possibilidade de separar os minerais 
presentes nesse material utilizando métodos gravíticos. 

 

Figura 1: Curva Granulométrica alimentação das etapas Rougher e Svcavenger. 

 

Após os testes da etapa Rougher, foi constatado que, em todos os ensaios com a 
inclinação de 6º, não foi possível realizar o teste de maneira satisfatória. Isso devido 
ao fato de essa inclinação favorecer bastante na sedimentação na mesa, sendo  
esse valor considerado limite para a operação de concentração deste minério de 
ferro na mesa oscilatória. Esses resultados confirmam o que Reis (2005) afirma, 
inclinações mais baixas favorecem maiores recuperações. 

 

Analisando a vazão de sólidos (Figura 2), pode ser observado que esta corresponde 
à variável que menos influenciou no teor do concentrado, se relacionando de forma 
direta com o teor do concentrado. Esses resultados confirmam o que Manser et al. 
(1991) propuseram. Segundo eles, quanto maior a taxa de alimentação de sólidos, 
menor a precisão da separação, fazendo com que partículas finas densas vão para  
o produto leve, reduzindo a recuperação e aumentando o teor do concentrado. 

 

A vazão de água apresenta um efeito mais significativo, tanto positiva quanto 
negativamente, sobre o teor do concentrado. Segundo Manser et al. (1991), tanto 
altas quanto baixas vazões de água prejudicam significativamente a separação, 
impedindo que partículas finas densas cheguem ao concentrado aumentando o teor. 
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Figura 2: Gráfico dos efeitos principais (esquerda) e Produtos da etapa Rougher (direita), 

sendo: a) Alimentação; b) Concentrado; c) Rejeito. 

 

A inclinação se relaciona de forma direta com o teor do concentrado, sendo esta a 
variável que mais influência esse parâmetro. Tal constatação corrobora com Burt 
(1984). Segundo ele, quanto maior a inclinação, maior será o arraste do material 
para o produto leve. No entanto, menores inclinações proporcionam o 
direcionamento mais intenso do material para a descarga no produto denso. 

 

Na etapa de otimização da operação foram elencados como objetivos a obtenção de 
teor de 60% de Fe no concentrado e máxima recuperação mássica. A representação 
evidencia que a máxima recuperação mássica (53%) foi obtida juntamente com teor 
de 60% de Fe no concentrado. Esses resultados foram obtidos em cenário 
operacional seguindo os parâmetros vazão de sólidos (25 Kg/h) e inclinação 
intermediários (4º), além de vazão de água máxima (130 l/h). 

 
Como resultado, foi alcançado já na etapa Rougher, recuperações mássica e 
metalúrgica de, respectivamente, 53% e 82%. No entanto, ainda assim, esse valor 
ainda está dentro da especificação de mercado. Pode ser constatado que houve  
uma boa separação entre o mineral minério e a gaga, gerando um concentrado 
predominantemente preto tem pouca quantidade de quartzo (60% de Fe), já o rejeito 
ainda possui bastante hematita, sendo necessária mais uma etapa de concentração. 

 

Para a etapa Scavenger, analisando a vazão de sólidos (Figura 3), pode ser 
observado que a mesma corresponde a variável que mais influenciou diretamente no 
teor do rejeito. Mais uma vez, esses resultados confirmam o que Manser et al.  
(1991) propuseram. Segundo eles, quanto maior a taxa de alimentação de sólidos, 
menor é a precisão da separação, fazendo com que partículas finas densas vão  
para o produto leve, reduzindo a recuperação e aumentando o teor do concentrado. 

 
A vazão de água corresponde à que menos influenciou negativamente sobre o teor 
de rejeito. Tais resultados corroboram com Manser et al. (1991), quando afirmam 
que tanto altas quanto baixas vazões de água prejudicam significativamente a 
separação. Isso porque impedem que partículas finas densas cheguem ao 
concentrado, aumentando o teor. 

 

Observando a inclinação, pode ser notado que esta corresponde a uma variável de 
grande influência no teor do rejeito. Segundo Burt (1984), quanto maior for a 
inclinação maior será o arraste do material para o produto leve. No entanto, menores 
inclinações direcionam maior porção de material para a descarga no produto denso. 
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Figura 4: Gráfico dos efeitos principais (esquerda) e Produtos da etapa Scavenger (direita), 

sendo: a) Alimentação; b) Concentrado; c) Rejeito. 

 
A Figura 3 (esquerda) apresenta o gráfico de otimização dos ensaios  na mesa. 
Nessa análise foram elencados como objetivos a obtenção de teor de Fe mínimo no 
rejeito, além de teor do concentrado em torno de 38%. A representação evidencia 
que o teor de Fe máximo de concentrado corresponde a 22,99%, sendo obtida 
juntamente com teor de 0,69% de Fe no rejeito. Esses resultados foram obtidos em 
cenário operaciona seguindo os parâmetros vazão de sólidos (25 Kg/h) e de água 
(130 l/h) nos níveis máximos, além da inclinação no nível intermediário (4°). 

 

Em uma única etapa Scavenger foi possível chegar a um teor de rejeito muito baixo, 
porém o enriquecimento do concentrado foi baixo, apenas 1,4. Para aumentar o teor 
do concentrado seria necessário realizar uma etapa adicional Rescavenger. Outra 
possibilidade seria empregar os parâmetros de outro teste da etapa Scavenger, o 
qual obteve um rejeito com teor de 1,76% de ferro e um concentrado com 56,5% de 
ferro. Admitindo assim, uma perda maior de ferro para o rejeito final, mas evitaando 
uma redução no teor de alimentação da etapa Rougher (considerando a recirculação 
do concentrado Scavenger). 

 
Foi constatado que 90,86% do concentrado final (Rougher) se encontra na 
granulometria de SF, apresentando teor adequando às especificações industriais 
(60,39% Fe). Enquanto isso, 9,14% corresponde à granulometria de PF, ainda 
necessitando uma etapa de limpeza para se adequar as especificações de teor de 
ferro (47,34% Fe). Observou-se valores baixos de PPC, tanto para o SF (0,08%) 
quanto para o PF (0,44%), indicando caraccterísticas anidras dos minerais que 
compõem o minério, como esperado. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Através do presente trabalho foi possível alcançar, na etapa Rougher, um 
concentrado final com teor de 60% de ferro, um rejeito com 15%, uma recuperação 
mássica e metalúrgica de aproximadamente 53% e 82%, respectivamente. Os 
parâmetros para alcançar esse objetivo foram: vazão de sólidos igual a 25 Kg/h, a 
vazão de água igual a 130 lL/h e 4° de inclinação transversal. 

 
Com os testes de concentração do rejeito gerado na etapa Rougher, foi obtido um 
rejeito final com aproximadamente 0,69% de ferro, um concentrado com teor de 
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22,99% de ferro, uma recuperação mássica e metalúrgica de aproximadamente 71% 
e 99%, respectivamente. Os parâmetros para alcançar esse objetivo foram: vazão  
de sólidos igual a 25 Kg/h, a vazão de água igual a 130 L/h e 4° de inclinação 
transversal. 
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