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'lhe need of developing its .iron ore resources brought 

a.bout SAMITRI looking for the best processes to beneficiare its vast 

itabiri te ore reserves. 

Research activ.ities started in 1963 in laboratary, using 

tbe gravi.Iretric, flotation and dry magnet.ic sep:t.ration techniques to 

beneficiare the lCM grade ores. 

To meet with the ever st .. :rL71gen.t specifications of the iron 

:.J.t."€: uarket, SAMITRI has recently put rrore errg;hasis on the process 

developnent for ·the production of high quality concentrares. To this 

e:ndv besiÇle the intensification of its laborato:cy researdl, tests of 

c::mnirrution, classification, gravirretric concentration, flotation and 

t~<:t high intensi ty magnetic separation have been oonducted in the 

pilot plants. 

These studies lead towards boc> projects: the Alegria 

Froject, worked out by Kaiser Engineer:·s International Inc. , and the 

sr:,t1ARO) Project, in association with Marcona International s .A •• 

~is article deals with some of the ore testing 'WOrks so 

far oarried out. 
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Preparado por: Gual ter Iv.iadeira Peixoto * 
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A neoossidade de oonhecer sua~-, j ' ~~idas, levou a SAMITRI a 

pesquisar e des,2nvolvE:r processos para c::nri quecer s uas enonres reservas de 

itabiritos. 

A pE>..squisa iniciou-se pioneiram:mte em 1963 em laboratório, 

pelos processos gravi..rrétrioo, de flotação e separação magnética a seco, sg, 
bre o minério no estado natural. 

A fim de satisfazer o xrercado de minério de ferro, ano a 
/ 

ano mais sofisticado, a empresa recenteroonte enfatizou o desenvolvim:mto ' 

do processo para produção de concentrados de alto teor. Além de anpliar 

seu laboratório, foram ronstruidas duas instalações piloto para executar ' 

testes de classificação, concentração pelo processo gravi.nétrioo, por flo 

tação e separação magnética, além de ensaios de ccminuição. 

Q; estudos culminaram em dois grandes projetas: o Projeto 

Alegria, elaborado pela Kaiser Engineers Internat:;.ional Inc., e o Projeto 

SAMA!l:X), em associação cem a Marrona International s .A •• 

Alguns resultados dos estudos, são apresentados neste traba 

lho. 

As reservas de i tabiri to da SAMITRI excedem 15 bilhÕes de 

toooladas. Esse fator, aliado à crescente demanda do :rrercado internacional 

de minérios de ferro finos e de alto teor, ronduziu a enpresa a pesquisar' 

... .. ~ " - . Tecnol- . da s . - da Tr1ndad · ..::.s.::K.:::so::·s t A€ . • eesqiX~.sas og~cas . A. Mineraçao e 

** Gerente de Pesquisas TecnolÓgicas da s .A. Mineração da TriiXlade 
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e desenvolver processos ade:quados para o::mcxmt.rar ".eus i tabiri t os. 

Esse estudo teve irÚcio em 1963, no Lal::oratórto de Pesquisa 

da enpresa, através de testes de concentxação fOr processos grav:i.mâtriCXJS, 

de flotação e de separação nagnética éi-..: alta intensidade a seco. Os testes 

iniciais foram efetuados sem xroagen. Sanent-.e era concentrada a faixa gran_!! 

!métrica específica J?é!Ia o processo :c:m estudo . 

Posterio:t:Itente, o:m o de!3c:lliií..L tto do pi:O<"'...esso de o::>n~ 

tração !X)r separação magnética de al t..a ü .t:ensida .. :L.:c a úmido e suas vanta -

gens (maior facilidade funcional e operacioüal.) ~ incluiu .. :>e carrbérn, este 

processo em seu programa de pesquisas. 

ApÓs uma série de estudos em fase mais avançada, e em decor 

:rência de exigências sofisticadas do rrercado, foi decidido~ 

1) Introduzir rroagem nos processos de oonc'eiltração; 

2) Intensificar o estudo dos processos de concentração nais 
adequados às características dos i tabiri tos de naior con 
veniência prãtico-econâ:nica e que fornecessem concentra= 
dos de alto teor; 

3) Estender os testes de laboratório ã escala piloto. 

Ein princípio, verifioou-,se que poderiam atender tais metas, 

principal.rrente cx:m referência à obtenção de concenb::ados finos de alto te 

or em ferro, os processos de: 

Separação Magnética de Alta Intensidade a Omido e 

Flotações catiônica e AniÔnica. 

Estes, então, rrereceriam estudos mais intensos . 

BENEFICIAMENI'O 00 ITABIRITO DA JAZIDA 00 GERfvlANO - MARIANA 

I - TESTES EH IAOORA'I'ORIO VISANOO OBTENÇÃO DE ~CENTRAl)() DE ALTO TmR 

ApÓs uma. série de testes de moagem, separaç~ão magnética e 

flotação, feitos para padronização das condições, decidiu-se pelo seguinte: 

1) lbagem 

r.t:>inho de bolas: 8"~ x 12" 
Volurre do rroinho: lO li tn'Js 
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Carga de lx>las: 6 kg de l" e 6 kg de 1 1/2" (aproxi-
madanente 30% do voll.me) 

Velocidade: 70 RPM, 67% da velocidade critica 
Carga de minério: 2,5 kg, de l/4" x O 
Percentagan de sóli 
do na rroagan: - 66, 7% 
Tempo de rroagem: 5 minutos para separação magnética e 

10 minutos para a flotação, oonnal -
nente , 

2) SepaJ7:~~0- ~gnét~ .~~ 
Separador: 
Polos Hagnéticos: 

Intensidade de canpo: 
carga de minério: 
Percentagan de sólido na 
alinentação: 
Granularetria média da 
alinentação: 
Âgua de lavagem do nédio: 

3) Flotação Catiônica 

CAitr'CO, r-t:rl. MWL - 3456 
placas oorrugadas espaçadas de 
2ITII1 
3/4 da rnãxima éb aparelho 
180 g 

40% 

+100 ~sh, 7% e -325 nesh, 40% 
180 _ an (relação 1: 1 da ali.Ine!! 
taçao) 

Aparelhagem e células DENVER e WENCO 
Carga de minério: 1,00 kg 
Granularetrias nédias da 
alinentação: 

DeslaillêlitBilto: 

Tenpo de agitação: 
Tenp:> de decantação: 
Condicionanento: 

Reagentes: 

Tempo de oondicionamento: 
Terrpo de flotação: 

4) Flotação AniÔnica 

+ 100 nesh, ± 4% 

-325 nesh,± 47% 
Percentagan de SÓlido na Polpa, 
± 33% 
2 minutos 
1 minuto 
Percentagem de sólido na polpa, 
± 60% 
Soda cáustica, 400 - SOO g/t ( 
PH 9-10) 
Amido, 300 g/t 
Awina, 60-120 g/t 
2 minutos 
Fl otação Primãria (Rough 
Flotation), 4 a 6 minutos 
Flotação de Linpeza (Scavenging) 
2 a 3 minutos - 2 estágios 

Aparelhagem e células 
Carga de mütério: 

DENVER e WENCO 
1,00 kg 

Granula:n::tria da alimentação~ 100 x 325 nesh, can ± 3' 
de +100 nesh 

DeslainélllEnto: feito por peneiramento a 
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CoOOi.ciOiléllrento: 

Reagentes: 
Terrpo de condicionamanto: 
'rerrpo de flotação: 

325 nesh. A lama, -325 mesh 
era concentrada por separa -
ção rragnética em canpo mãxino 
Percentagem de SÓlido na FOl 
pa,± 60% -
"Tall oil", 8o-loo g/t 
3 minutos 
Flotação Primãria: 3 a 8 mi 
nu tos 
Flotação de Limpeza: 2 a 5 
minutes, 2 estágios 

SoiJ as ccndições definidas caro padrÕes, foram realizados ' 

testes da pesquisa processual de concentração do itabirito de uma das jaz!_ 

das da SAMITRI - a do Gennano. Esses testes foram realizados em mais de 

200 anostras, de testemunhos de 43 furos de sonda, delimitadas de acordo ' 

o::Jn suas características geolÓgicas. 

II - RESULTA[X)S ros TES'l'ES EM I.AroRA'IÕRIO 

Os resultados globais de cada processo foram os seguintes: 

1) Separação Magnética (nédia de 1061 metros de testem.n"llOs 
de sondagem) 

Alinentação 
Fe % 

43,3 

Concentrado 
Peso% Fe % 

63,8 62,6 

~ação 
Fe% 

92,2 

A explicação do baixo teor em Fe do concentrado da separa -

ção rragnética se deve à retenção de grãos de sílica, contendo grãos mic:%'C!, 

cópicos de Óxidos de ferro. 

Apenas em arrostras can teor de Fe acima de 60%, isto é, de 

baixa percentagem em sílica, foram conseguidos concentrados de alto teor ' 

em Fe. 

2) Flotação Catiônica (nÉdia de 4.138 metros de testemunhos 
de sondagens) 

Alirrentação 
Fe % 

47,3 

Concentrado 
Peso% Fe % 

59,5 66,9 

~ão 
Fe % 

84,2 

A baixa recuperação pode ser explicada devido à não oonsi~ 
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ração do nédio que apresentou 6,6% em peso, teor 53,7% e distribuição de 

6,8% de ferro. 

Eliminando-se a Perda ao Fogo do concentra!b (valor médio • 

de 1,2%), seu teor passou a 67, 7%, atendendo assim, à finalidade de obten

ção de concentrado de alto teor. 

Notou-se, contudo, que grãos de sílica cctlertos por pelÍcu

la de Óxido de ferro, são difíceis de serem flotados. 

3) Flotação An!Ônica (100 x 325m) e 5eparação Magnética ( 
-325m) - (mâdia de 3. 541 metros de t.estemmhos de sonda 
gem) 

Processo Alimentação COncentrados Pecuperação 
Peso% Fe % Peso% Fe% Fe% -

FU::rrlÇNJ 61,6 44,4 35,9 66,4 48,7 

SEP.MAG. 38,4 56,2 27,1 66,9 37,1 

CXMB. 100,0 48,9 63,0 66,6 85,8* 

* Não foi incluido o valor de 5, 1% de ferro, oos médios. 

O processo atenderia à finalidade de obtenção de concentra

do de alto teor mas, para produção em alta escala industrial, verificou-se 

ser incerto o fornecimento de "tail oil" necessário, devido à escassez ~ 

dial. Por este notivo, os testes por flotação aniônica foran abamonados. 

Além de "tail oil", o Óleo de soja foi t.anbém intensivarren

te testado. Apesar de seu elevado custo, os resultados obtidos são igual

mente prani.ssores. 

Conhecidos os resultados das 3 alternativas, passou-se a e:! 
tudar, em escala piloto, o carport:airento da concentração do itabirito oo 
Gennarx>. 
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III - TESI'ES NA INSTAIAÇ.ÃO PIWIO, a:M VISI'AS A OB'l'ENÇiip DE CXNCENl'RAOO IE 
AL'IO '.IOOR 

A Instalação Piloto de Concentração de Alegria dispÕe de r~ 

cursos para testar vários fluxogramas. 

Apesar de não se ter oonseguido ooncentraà:>s de alto teor 

an ferro oos testes de laboratório, pela separação na.gnética de alta inte.!! 

sidade :r;:or via úmida, tais testes foram incluià:>s na programação da Insta

lação Piloto, ao pesquisar a ooncentração do itabirito à:> Geirnarx>. Tal d@. 

cisoo visou certificar se o a:np::>rtamento seria análogo m Separaà:>r Mag: 

nétioo Jones DP-71 (alugaà:> da HUMBOI.Dl') , de 2 rotores e capacidade de 5 

TPH, se:rrlo 2,6 TPH no rotor superior de 2,5 nm de espaçanento entre as pl~ 

cas e 2, 4 TPH no rotor inferior de 1, 8 nm de espaçaroonto entre as placas • 

A necessidade dessa oonfirmação adicionava-se a de, através de testes, oo

nhecer o c:x:np:>rtamento do Separador JONES, visando aplicações an pes;{Uisas 

futuras. 

O outro processo de concentração na Instalação Piloto seria 

a flotação catiônica, que fornecera ooncentraà:>s de alto teor nos testes 

de laboratório. 

De rrodo análogo ao estudo an laboratório, a neta prim:>rdial 

foi estabelecer as oondiÇÕes padrões dos testes. Dispunha-se, agora, de in 

fonnações auxiliares cbs testes de laboratório. A noagem nereceria naiores 

estudos sob os aspectos operacional e eoonânioo. 

1 - M:xtgem na Instalação Piloto 

Al;Ós dezenas de testes para verificar as condições de l1'0a -

gE:m, qecidiu-se que seria feita an circuito fechado can una peneira DS1 de 

60 x J:20 an e aberturas de 48 MESH, para os testes de separação nagnética, 

e 100 MESH para os de flotaçoo. A noagem seria realizada cx:m a carga de 

una tonelada de rolas, assim distribuidas: 350 Kg de 2", 350 Kg de 1,5" , 

150 Kg de 1, 25" e 150 Kg de 1", carga suficiente para 5 TPH de alinentação. 
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Outras características à:> noinlx>: 

Marca: OORDBER::i 

Tamantx:>: 168 ande diâmetro x 95 ande cx:xtprimento. 

Volume: .Aproximadamente 2 m3 

Velocidade: 22 RIM (67,4% da velocidade critica) 

Percentagem de 
enchinentos: + 25% 

M:>t:or: 40 HP 

Para uma anostra cutlfX)Sta, representativa da jazida em estu

cb, e usan:h bolas e classificação pela peneira 1&1, para u:na alimentação mé 
dia de 4,00 t,lh, foram cbtià:>s os seguintes :resultaek:ls CXJ11?lanentares da~ 

gem: 

Energia lÍquida de noagen: 

Eoorgia para novimentar o 
noinlx> vazio: 

Consurro de bolas: 

carga circulante: 

~ de reterção oo 
noinlx>: 

Eficiência do classificador: 

2,8 KWl/t 

2,9 KW 

220 g/t (média de 91 testes) 

SQ-100% 

cerca de 5 mimlta; 

Superior a 70% 

Antes de se decidir pela noagem cxm bolas, experimental-se a 

ncagen usan:b-se hena.tita cx:np:icta de 8" x 2", CXD carga inicial de 1.620 Kq 

(30% eh volume do noirtlo) e a seguinte grarulanetria: 

8" X 6" 

6" X 5" 

5" X 4" 
4" X 2" 

4,4% 

8,8% 

31,5% 

55,3% 

Eram alimentaà>s 330 Kg/h de hematita cx.npa.cta, para c:atpm

sar os desgastes da carga residual. 

EB'b.Xbs cx:nparativos na;traram ser a nDagem CXD hsnatita de 

custo mais elevado, ra~ pela qual foi abard:mada. 
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A IOOagem autógena foi, de principio, julgada irwiável, já 

que o nú.nério da jazida oontán cerca de 10% acima de 1/4". Alán disso, es

sa fração de granulado é de baixa <Xllpc3.Cidade. 

2 - Flotação catiônica na Instalação Piloto 

Ajustado o fluxograma (ver anexo I) , a flotação catiÔnica 

for~u oom relativa facilidade, ooncentradcs de alto teor em ferro e al

ta recuperação, superiores às obtidas em laboratório. 

Os neThores resultad::>s foram c:btià:>s cem noagem a 100 MESH, 

duplo estágio de deslaillém'ellto em ciclones KREBS de 6" e 4", seguioo de oo,g 

dicionanento e flotação pr.ircária (roughing), secumaria (cleaning) e oois 

estágios de limpeza (scavenging) da sílica flotada. 

ram: 

Os resultados glcbais c:btià:>s, para a jazida do GeJ:marx), fo 

Al.i.Irentação 
Fe % 

52% 

Concentrado 
Peso% Fe% 

70% 67% 

Recuperação 
Fe % 

90% 

Nas oorrlições n::n:nais , os terclp:)s de retenção oo ooniiciona

dor na célula de flotação primária (rougher), na célula de flotação secun

dária (cleaner) e OClS 2 estágios de li.rrp:za (scavenger 1 e scavenger 2) , 

foram: 5, 4, 6, 7 e 4 minutos respectivamente. 

CUtros resul taoos: 

Consurro de Reagentes (valores médios): 

Scrla cáustica: 200 a 300 g/t (pH 9 a 10) 

Amià:> de rrandioca: 360 a SOO g/t 

Acetato de amina: 40 a 110 g/t 

Consuno de água 

Eln flotação primária a 36% 
de sólido: 4 m3 por tonelada de al:inenta - -çao 
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Em flotação pr.imãria a 45% 
de SÓlià:>: 2, 8 rn3 J;X>r tonelada de alinen 

tação -

Prcblena.s observados m estudo do processo 

Preserça de especularita: 

Presença de silicata; : 

Difícil de ser deprimida pelo 
amido 

Difíceis de serem ooletados 1 

pela arnina testada 

Foram t.anbán experinentadas e a:msideradas viáveis flota -

~ cx::m noagem a 48 mesh - oorn um estágio de desl.amarrento e sem deslama -

mento - m:ts exigem maior oonsurro de amido e pnxiuzan ooncentradas de teo 

res ligeiranente inferiores. 

Tanto o amido de milho, ou de polvilho, ou de raspa de ma:n 
dioca, quanto o acetato de arnina da Ashland (Arosurf r.G-98A) ou da lbechst 

(lbe F-194ü-l) foram intensivam:mte testaébs e são intercani:>iáveis dentro 

de suas espécies. 

3 - Separação Magnética de Alta Intensidade a Ctni.Cb 

o Separador Magnétioo JONES M:Xielo KHD DP-71, foi o equipa

rrento usacb m processo. 

Variações controladas foram experinentadas sc:bre cs seguin

tes parârretros: tiJ;X> de minério, alinentação, velocidade Cb rotor, espa.ça

rrento entre placas, intensidade de camp::>, densidade de J;X>lpa, etc. 

l'b caso específioo da anostra representativa Cb Gel::malx>,não 
houve resultados satisfatórios devido ao mesro prd:üema ooorriCb oo Separa 

dar CARPCX> de laboratório. Os grãos rnicroscópioos de ÓXidos de ferro den -

tro à:>s grãos de sílica, eram retiCbs nas placas e não foi J;X>SSÍvel obter 

oorx::entrados de alto teor. Os resultaébs, oontudo, são superiores aos obti 

Cbs oo laboratório. Cbteve-se urn concentrado cx:m 64% de Fe e recuperação 1 

de 93%. 
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. A 
A intensidade do canlfO \si bx>u-se entre 9. 000 e 9. 500 gauss , . 

oorresporoemo a uma corrente excitantb de 34 .Arl'q;leres m rotar de 2, 5 mn 

de espaçanento, o que foi nais testa:id. 

As velcx::idacieS do rotar;\ testa:ias foram: 2, 5, 3, 5, 4, 5, e 

5,0 RIM, e as densidades de polpa fork 40%, 45%, 50% e 60% de SÓli.d?s. 
. ~ 

1~ , 

A o:>nclusoo dos estudas\:ro itabirito do Gemlarx> cxmduziu à 
: \l 

inplantaçoo de um grande projeto - o Pl;bjeto S1\MAROO. A finna oo nesno rx::m3, 
I 'I 

fo:tnléda pela associação_ SAMITRI -~ efetuará a lavra, o:>noent.ração , 

transporte por tubulaçao e F€lotizaçaà,l dos o:>ncentrados de alto teor no li 
' . ~ 

toral do Espirito Santo. 1 1Á . n 

BENEFICIAMEN'ID OOS ri'ABIRI'IOS DA. JAZIDA· DE M:>RRO .AGUOO - RIO PIRACICABA 

o estudo de o:>~tração das itabiritos oo Depart:airento de 
!. ' 

M:>rro Agudo, en arrlamento, abrahge proceSSos grav.üretrio:>s de j igagen e CO,!! 

oentração através da Espiral de Hurrphreys(~ além da separação nagnética e da 

flotação, já descritas. 

I- TESI'ES -O CCM VISTAS Â POO DE SINI'ER FEED 

Para satisfazer o rAercado de sinter feed, un oos fluxogramas 

em estudo consiste en britar o ~kio run-J~-mine a 1/4", a fim de liber -

tar a sílica, na Instalação Piloto de Bri tagen e Classifiçação. A finalida-
. \ 

de é classificá-lo nas faixas de 1/~" x 14 nesh, 14 x 100 f:resh e -100 nesh. 

A faixa 1/4" x 14 ksh seria ooncentrada por jig, a faixa .\L4 x 100 mesh por 

Espiral de Hl..m1?hrey~~, e a -100 \~sh 'J:X)r separação magnética ou flotação ea
tiônica. Estucbs pr~nares ~cah a viabilidade do fluxograma, sustenta 

d::>s por resultados de testes, a ~: 
,\ 
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1) A. Comentração p:>r Jig e Espiral 

Al:inentaçã::> 
Fe % 

Cbnoentrados Reunidas Recuperação 
Peso% Fe % Fe % 

46,3 61,8 64,3 8~,8 

2) B. Comentraçã::> p:>r Jig e Separação Magnética 

Alimantaçã::> Conoentraà:>s Reunià>s ~ 
Fe % Peso% ~ Fe % 

46,3 64,0 65,7 90,8 

II - TESTES DE ~ VISANOO PROOtÇ]íp DE PELIEl' FEED 

Para produção de pellet feed de alto teor de ferro através de 

ooncentraçã::>, admite-se a necessidade de noagan seguida por se:r;aração nagné

tica ou flotaçã::> catiônica. 

1) Concentração por Separação Magnética, através de 

à:> minério a -48 mesh, soo as seguintes carxlições selecionadas: 

Se:r;araà:>r Magnétioo: I<HD DP-71 

Alinentação oova <1:2 
t:or superior): 2,4 TPH 

Intensidade à> caiip) 

rcoagem 

magnétioo: 5.000 a 6.000 gauss (15 I 
18 Amperes) 

Velocidade de rotor: 3,5 PIM 

Fspaçarrento entre pla 
cas: 2,5 nm 

Densidade de polpa: 40% sólic:bs 

Foram cbtià>s os seguintes resultados: 

Alinentação 
Fe % 

49,5 

Comentraó:>s 
Peso% Fe % 

66,9 66,8 

Recuperação 
Fe % 

90,3 
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2) COramtração FX?r flotação catiÔnica, através de noagan à:> 

minério a -65 nesh can alilrentaçâo de 2,50 'lPH e os seguintes cons'lmJS de 

zeagentes: 

.Amido: 

Soda cáustica: 

Acetato de amina: 

230 g/t 

360 g/t 

100 g/t 

<llegou-se aos seguintes resultados o:rrparativos: 

Alimentação 
Fe % 

52,3 

crASSIFICAÇÃQ DE HEMATITA 

concentrados 
Peso% Fe % 

68,2 68,4 

Recuperação 
Fe % 

89,2 

As atuais especificações sofisticadas à:> nercado de minério 

de ferro exigem tm1a classificação de minério rico. Una instalação piloto de 

britagem e classificação a seco e a úmià:> foi então planeja.da pela :KAISER 

EN:;lNEERS me. 

A progranação de testes prqx>ata pela KAISER, cana colabor~ 

ção do oorpo técnico da S1\MITRI, foi executada e, can base em seus resulta

à:>s, foi elaborado o Projeto KAISER para benefici.anento da haratita da Mina 

de Alegria. Três produtos são previstos pelo projeto: 

1) Pellet Ore de 1 1/4" x 1/4" - classificado fOr peneiranen 
to a úmido -

2) Sinter Feed 1/4" x 100 nesh - classificado por peneira de 
alta frequencia cx::xrtando a 28, 20 ou 14 mesh, e ciclone 
ou classificaà:>r espiral, ou peneira J:>.<:M, trabalhando ca
da equip:mEnto isolado ou associado a outro. 

3) Pellet Feed - lOOnesh - obtido pelo sub-t.anBnh::> do oorte 
do Sinter Feed. 

Pm:>stras à:>s produt:Os previstos estão serx:k> testadas em usi

nas siderÚrgicas nacionais e estrangeiras. 
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Fin sua maior parte, o presente estlrl:> refere-se às jazidas 

de Gei:ma.m e Morro Agudo. Os itabiritas dessas jazidas apresentam toores 

de f"osforo e perda ao fogo baixos, e a silica está, praticarrente, libera

da a 48 rresh. J:ib caso do Cerrnano, . a ooorrêrx::ia de grãos de silica de alta 

suscetibilidade magnética, devioo a inclusões microscópicas de ÓXidos de 

ferro, acontece a profundidades superiores a 150 netros e em áreas limita 

das da jazida. 

Estudos nenos intensos em outras jazidas exigiram :oovas 

peSIUisas de corrlições ótimas para ooncentração. A ooorrência de linonita, 

fato diretarrente relacionado à alta hidratação e geralmente aa::IIpallhaã:> 

de alto teor de P, exige controle mais rigioo nas oosagens de reagentes e 

aprirrorazrento nos processos de deslarrarrento na flotação. Em outros casos, 

a silica não se apresenta liberada a 48 nesh e exige noa.gem mais fina. 

Essas e ootras corrlições adversas apresentadas até o m::mmto p.lderam, o::m 

tudo, ser solucionadas cx:::m os recuroos de que a SAMITRI dispÕe. 

I:Eve-se, finalnente, salientar que oos testes efetll.aà>s em 

projetos de pesquisas, devan ser observadas: 

1. as características do minério; 

2. a viabilidade de reprodução in:lustrial oo prooesoo; 

3. as especificações oo nercado; 

4. as conveniências de transporte e 

5. o custo de pl.'Oduçã:>. 

ANEXOS: 

Fluxograma I - ~DAGEM E FimN;fu 

Fluxograma II - M:lAGEM E SEI?ARAÇ}D .MtlGN!TICA 
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