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PURIFICAÇÂO DE CAULINS POR SEPARAÇÂO MAGN~TICA 

RESUMO 

J.G.FERNANDES SOBRINHO 1 
R.N.OLIVEIRA 2 
L.S. LEAL FILHO 3 

A Serrana S/ A Min.eração, buscando a viabilidade de se alvejar miné 
rio de caulim de origem sedimentar da Formação Pariquera no Vale 
do Ribeira, S.P., realizou estudos de separação magnética de alto 
campo/gradiente, objetivando-se avaliar o potencial do método pa
ra branqueamento deste minério , dentro de um contexto global com 
preeendendo separação magnética, oxidação e redução. 

Foram realizadosensaiosde laboratório seguidos de ensaios em es
cala-piloto, onde se pôde alcançar ganhos de alvura de até 30{Pho 
tovolt), acompanhados de recuperações em massa da ordem de 90%. -

Enquanto os ganhos de alvura, dentro dos limites de investigação, 
mostraram-se correlacionados apenas às características intrínsecas 
do minério que alimentava a planta, a recuperação em massa mos
trou ser bastante vulnerável a condições operacionais, tais como 
tipo de matriz, uso de dispersante, água de rinse, capacidade do 
separador magnético, etc. 
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1. INTRODUÇÂO 

O presente trabalho, realizado no Centro de Tecnologia Mineral da 

Serrana S/A de Mineração, objetivou estudar a viabilidade de se 

purificar minério de caulim por separação magnética de alto campo/ 

gradiente como uma etapa de pré-concentração para posterior etapa 

de lixiviação, buscando colocar o minério dentro de especificações 

mercadológicas de alvura (83 - 85° Photovolt), apropriada a caulins 

para utilização como carga de papel. 

O minério estudado é proveniente de depósito de origem sedimentar, 

da Formação Pariquera, Munic!pio de Registro, Vale do Ribeira, SP. 

O depósito apresentou dois tipos básicos de minério: um tipo bran

co-acinzentado · e um minério de color.ação ocre/marrom. 

Em uma prime~ra etapa foram realizados estudos em laboratório, se

guidos de testes em escala piloto. 

2. REVISÂO BIBLIOGRAFICA 

O termo caulim designa uma argila de alta qualidade formada prin-

cipalmente por minerais argilosos, onde a caulinita é o componente 

mais importante, seguida da haloisita e outros minerais, como quar

tzo, feldspato, micas, sulfetos, Óxidos de ferro e titânio. (1) 

A caulinita é um mineral de cor clara, não-abrasivo, quimicamente 

inerte, formada de partículas que vão desde a faixa dos sub-microns 

a 40 r· As particulas mais finas ( <. 2 p> apresentam-se como pla-

cas delgadas, alongadas e/ou hexagonais. Partículas mais grosseiras 

apresentam-se em placas mais espessas com estrutura foliada, 
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semelhante à das micas. (1) (2) 

A tabela 1 faz análise comparativa de caulins purificados proceden

tes de Registro, S.P., com a composição teórica da caulinita. 

Sendo um mineral de origem supérgena, a caulinita é derivada por 

alteração de silicatos de alumínio, particularmente o feldspato. P~ 

de ser encontrada em pegmatitos, formando ocorrências localizadas 

onde a alteração prosseguiu até se completar ou em camadas horizon

tais, transportadas pela água formando depósitos de origem sedimen

tar. 

A qualidade de um caulim pode variar largamente de um depósito a ou 

tro, inclusive dentro de um mesmo depósito. (2) 

Os parâmetros mais importantes na definição da qualidade de uma 

amostra são: Indice de alvura, viscosidade da suspensão, granulome

tria, potencial de alvejamento, abrasividade. (2) (3) 

A qualidade definirá a possível utilização da argila, ficando as 

amostras de granulometria mais grosseira e de menor alvura para usos 

menos nobres como utilização em cerâmica, enquanto as de maior al

vura, granulometria mais fina e menor abrasividade são indicadas p~ 

ra usos mais nobres, como enchimento e cobertura de papel. 

Enquanto problemas como abrasividade e granulometri<~ 

dem ser solucionados mediante simples hidrociclonagem 

grosseira po

(geralmente 

minerais que contribuem para alta abrasividade encontram-se em fai

xas mais grosseiras, maiores que 10, 20 ou 40 microns), problemas c~ 

mo Índice de alvura exigem operações unitárias de maior complexida

de, associadas a custos maiores de beneficiamento. 

A literatura corrente cita a lixiviação (2) 

(4) e separação magnética (S) (6) (7) 

ultraflotação (2) 

como os principais 
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métodos de branqueamento de caulins. 

Fenômenos tais como floculação e dispersão de polpa de caulim encon 

tram-se intimamente ligados à viscosidade da polpa e são suficien-

temente explicados em literatura corrente, constituindo aspectos de 

primordial importância nos métodos de branqueamento supra -citados. 

(8) (9) 

A separação magnética apresenta vantagens sobre a flotação e lixi-

viação, devido ao alto custo de reagentes químicos, associados a 

problemas como poluição e custos de preservação do meio-ambiente. 

Um procedimento já bastante difundido, atualmente, é a utilização da 

separação magnética de alto campo/gradiente para um desbaste de co~ 

tarninantes, seguida de lixiviação. Tal procedimento, além de propoE 

cionar uma razoável economia de reagentes químicos, facilita a ob-

tenção de produto final com alvura dentro das especificações de rner 

cado; em alguns casos, é fundamental para tornar o produto comer-

cializável. 

A separação magnética utiliza os diferentes comportamentos assumi

dos pelos minerais corno resposta a um campo magnético. ~ um proce~ 

so cujos fundamentos são discutidos com bastante objetividade por 

Anaze t ti (lO), CAMPOS et al. ( ll) e ainda por OBERTEUFER ( 6) • 

Segundo Anazetti (lO) , uma força magnética ~exercida sobre uma partícula mi 

neral é função da massa ~ da partícula; da susceptibilidade magnét~ 

ca k do mineral e das variáveis densidade de fluxo h e gradiente 

de fluxo dh/dx, onde x é a distância entre a partícula e o pÓlo de 

atração: 
dh 

F=m.k.h.crx 

Consequentemente a força magnética pode ser aumentada com o aumento 

de ~, definição dos separadores de alta intensidade, ou com aumento 
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de dh/dx, definição dos separadores de alto gradiente. 

Sem um gradiente de fluxo, uma partícula mineral apenas tende a ali 

nhar seu eixo Norte-Sul, com a do campo gerado pelo magneto na sua 

exata posição. 

Para que se rompa essa uniformidade do campo é necessário que os PQ 

los do magneto tenham forma física diferente. 

Arvidson (7) sugere a introdução de matriz de filamentos ferromag

néticos com diâmetro compatível ao das partículas a serem removidas 

pela separação magnética, permitindo um uso mais eficiente dos gra

dientes desenvolvidos pelos filamentos das fibras, comportando -se 

cada filamento corno um magneto. 

3. PARTE EXPERIMENTAL /RESULTADOS 

Amostras dos dois tipos básicos de minério que compoem a jazida fo

ram coletadas e submetidas a peneirarnento em 44 u (325 rnesh). O pa~ 

sante foi quarteado, tornando-se aliquotas para caracterização tecno 

lÓgica e ensaios de separação magnética em bancada. 

3.1. Caracterização TecnolÓgica: 

Os trabalhos de caracterização tecnológica foram contratados junto 

à Paulo Abib Engenharia S.A. ~onsistiram de análises granulométri

cas, cujas frações foram submetidas a análises químicas e mineraló

gicas (difratornetria de raios-X e microscopia) (tabela 2). 

Estudos de microssonda eletrônica tiveram enfoque qualitativo, ob

jetivando-se verificar a presença de Óxidos de ferro e titânio ' 
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associados i estrutura cristalina da caulinita. 

3.2. Ensaios de Laboratório: 

Os ensaios de bancada foram executados em separador magnético Eriez 

descontínuo, modelo L-4 de laboratório, submetido a um campo magné

tico de 0,9 T (medido no entreferro do aparelh~ a 25°C). Este en

treferro ou "gap" abrigou matrizes fabricadas em 1~ de aço inox, ca 

pazes de, segundo Anazet ti (lO) , desenvolve rem campos magnéticos de 

até 1,7 T. 

Foram estudadas as variáveis: água de rinse, concentraç~o de sóli

dos na polpa, abertura da matriz magnética, tempo de contato polpa/ 

matriz, número de repassadas do concentrado n~o-magnético, uso de 

dispersante. 

Os ensaios foram assim padronizados: 1 litro de polpa contendo 10% 

de sÓlidos p/v,previamente disperso com silicato de sódio (3 kg/t) e 

pH acertado para 8,5 , era alimentado no separador magnético. 

Quando se estudou a influência da concentraç~o de sólidos na polpa, 

variou-se a concentraç~o entre 10, 15 e 20% p/v (figura 7 ) . Quan

do se estudou o efeito da dispers~o, foram testados silicato e hexa 

metafosfato de sódio de O a 7 kg/t (figura 2 ) . 

Sob aç~o do campo magnético, com válvula de descarga fechada, o vo

lume de polpa era lentamente adicionado até total preenchimento do 

volume ocupado pela matriz. O procedimento-padr~o era abrir a vál

vula de escoamento t~o logo se percebesse a saturaç~o da matriz pe

la polpa adicionada; tempo este, de aproximadamente 20 s . Quando 

se estudou a variável Tempo de Contato polpa/matriz, prolongou-se 

esse tempo para 80 s (figura 9 ). 
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A polpa que percolava a matriz sob ação d o campo era coletada em 

baldes. Ainda sob ação do campo, adicionava-se 1 litro de agua 

(água de rinse), para recuperar algum mate rial não-magnético retido 

nos poros da matriz magnética. Este produto era coletado no me s mo 

recipiente do concentrado não-magnético. Quando se investigou a r~ 

levãncia da variável água de rinse, trabalhou-se sem a mesma, 

com 1 litro (padrão) e 2 litros, conforme ilustrado na figura 6 

Foram testadas matrizes que aprese ntavam aberturas A, B e C (fig~ 

ra 1 , A>B> C), sendo que, nos ensaios padrão, apenas a mat r iz 

C foi utilizada. Desligado o campo magné tico, limpava-se a matriz 

com água sob pressão até total remoção do material magnético retido 

pela matriz. Este material era coletado e m recipiente próprio, sen 

do classificado como produto magnético. 

O produto não-magnético era uma vez m~ is purificado, obedecendo ao 

procedimento-padrão já descrito. Quando se estudou a variável NÚ

mero de Passadas do Concentrado Magnético, realizaram-se 3 e 4 pas-

sadas, confrontando o desempenho do processo com as duas passadas 

usuais (figura 8 ) • 

Os produtos magnético e não-magnético eram filtrados a vácuo, seca

dos em estufa a 60°, desagregados em malha de 44 microns, pesados e 

subrretidos a leituras CE alvura em Photovolt, equi pill!Eilto Ótico que meCE refle

xão CE luz CE SUferffcie lisa cxnparada a paéll:'Ces CE 0° (regro) a 100° (branco) . 

3. 3. Ensaios- Piloto: 

Os ensaios-piloto foram executados obedecendo ao seguinte esquema: 

minério em forma de polpa, contendo de 11 a 15% sólidos era esto

cado em tanque de 37 m3 , mantido sob constante homogeneização. Des

te tanque a polpa era bombeada para um condicionador de 250 litros, 

onde eram adicionados soda (10% p/v) e silicato de sódio 
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(10% p/v - Si/Na = 3,25). Após condicionamento, a polpa, por gravid~ 

de, era alimentada em separador magnético Eriez, modelo CF-5, contf 

nuo, capaz de produzir sete produtos diferentes: um concentrado 

não-magnético, cinco produtos intermediários e um rejeito magnético . 

O campo magnético de trabalho, medido no entreferro a 25°C, era de 

O, 7 T. 

O circuito operou 24 horas por dia, por 40 dias, perfazendo um to-

tal de 70 testes com duração média de 15 horas cada; tempo suficie~ 

- 3 te para produçao oo 4 m oo polpa por teste, para as etapas posteriores oo li-

xiviação, dentro do estudo global de branqueamento. 

Foram estudadas as variáveis: vazão de alimentação (QA), massa seca 

de alimentação (CAP), pH de alimentação (PHA) , velocidade do carro~ 

sel do separador (VEL) , água de lavagem ou rinse (QLA) , pressão da 

água de "spray" para remoção do material magnético (PSP), uso de 

dispersante, tipo de circuito, alvura de alimentação (AA) e abertu 

ra da matriz magnética. 

Foram utilizadas 3 matrizes diferentes: uma fabricada em lã de aço 

inox, bastante compactada dentro do ''canis ter". Um segundo tipo util!. 

zado foi a mesma lã de aço menos compactada dentro do canister. Um 

terceiro tipo foi construído por malhas de 810 p sobrepostas, cor 

tadas e prensadas em paralelepípedos ajustados ao volume do "canis -

ter", ficando as aberturas originais paralelas ao fluxo de polpa e 

não perpendiculares. 

Alimentou-se o circuito com alvuras de 68° a 83°, sendo que em 

80% dos casos utilizou-se minério tipo A e em 20%, minério tipo B. 

A concentração de sólidos na polpa oscilou entre 11,5 e 15% p/v. Os 

resultados gerais encontram-se transcritos nas tabela 3 e 

ainda apresentados em forma de gráficos nas figuras 3, 4 e 5 
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4. DISCUSSJ\0 DOS RESULTADOS 

4.1. Abertura da matriz: 

A abertura da matriz, tanto em laboratório (figura 1) como em esca

la-piloto, mostrou ser uma variável de bastante relevância no pro

cesso. Analisando gráficos das figuras 3, 4 e 5 vêem-se quatro CUE 

vas distintas que caracterizam o comportamento do processo frEnte a 

variáveis operacionais, utilizando-se matrizes diferentes. 

Com relação à massa seca alimentada, uma vez que a concentração de 

sólidos na polpa oscilou em uma faixa bastante restrita para testes 

realizados com mesma malha, pode-se observar que, çom pequenas mas

sas de alimentação, trabalhou-se com menores vazões e conseqüentes 

menores velocidades de polpa. Isto resultou em menor capacidade do 

processo em recuperar boa parte do produto não-magnético, uma vez 

que este se retardou no contato com a matriz e, pela dinâmica do 

processo, não lhe foi fornecido tempo suficiente para atingir o po~ 

to de coleta do concentrado. 

Aumentando-se progressivamente a massa de alimentação, chega-se à 

faixa ideal de alimentação requerida para cada malha em questão. A

pós a faixa ideal, ocorre extravasamento de polpa, diminuindo abrllE 

tamente a recuperação. 

As malhas 1 e 4, por serem mais abertas, apresentaram maiorEs IEcuperaçoes em mas

sa que a malha 3. Q3 pontos obtidos rom a malha 1, após 255 horas contínuas de 

uso, foram plotados separadamente e caracterizados como P.ertencentes 

a uma pseudo-malha 2, que na realidade é a malha 1 apresentando -se 

bastante entupida. A "malha 2", em todo o intervalo considerado 

trabalhou com extravasamento de polpa. 



189 

Pelas figuras 4 e 6, pode-se observar que aumentos na água de rin

se ou lavagem implicam em ganhos na recuperação em massa do pro

cesso. 

Observou-se em escala piloto que; em relação às malhas 1, 3 e 4; o 

crescimento da recuperação em massa em função do crescimento da 

água de rinse era gradual até uma certa faixa crítica de vazoes 

da mesma. Além desse limite; a matriz, por nao ser capaz 

de absorver grandes fluxos de polpa e água de rinse, permitia ex

travasamento. 

Com relação à "malha 2", esse comportamento nao se mostrou tão níti 

do, talvez, pela atuação simultânea do mecanismo acima observado e 

a capacidade ~a água de rinse em aumentar a velocidade do fluxo 

de polpa, acarretando uma recuperação em·massa mais favorável que a 

esperada. 

Pela figura 3, pode-se observar que existe uma correlação entre a 

recuperação em massa do processo e a pressão do "spray" de água ut!_ 

lizada para remoção do material magnético retido nas matrizes (fo

ra da ação do campo). Este fenômeno foi observado com relação às 

matrizes 1, 3 e 4; nao ocorrendo o mesmo com relação à malha 2. Um 

material magnético nao removido convenientemente do "canis ter", sob 

ação do campo, poderá obstruir os poros da matriz, prejudicando o 

desempenho do processo. Por outro lado, para matrizes com poros su 

ficientemente saturados de massa, essa pressão poderá não ser tão 

importante. 

Com a utilização de micro-computador e o ferramental "stratigréq:bics", 

apropriado para análise estatística de dados, foi possível verifi

car as correlações individuais de cada variável operacional com a 

recuperação em massa; assim como realizar regressão múltipla, chegando 
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a uma expressões que correlacionasse todas as variáveis 

tão. 

4.2. Ganhos em alvura: 

em ques-

Enquanto a recuperação em massa mostrou correlação com várias variá 

veis do processo, tanto em bancada como em escala piloto, a variá-

vel Ganho de Alvura (VA) mostrou-se, em escala piloto, dependente 

apenas da alvura de alimentação (AA), que é uma característica in

trínseca do minério que alimentava a Planta. As expressões que mos

tram esta correlação, obtidas através do "software" "Statgraphics" 

são fornecidas na tabela 4. 

Utilizaram-se medidas de Índice de alvura para comparação de desem

penhos e não de análise química de elementos tais como Ti02 e Fe 2o
3 
p~ 

ra efeito de simplificação dos trabalhos. O objetivo almejado era 

um incremento de alvura obtido indiretamente através da remoção de 

minerais portadores desses elementos. 

Através da tabela 5, pode-se observar, para um mesmo ganho de per

centual em alvura, um intervalo de perdas percentuais dos elementos 

Fe2o3 e Ti02 , em alguns casos, bastante extenso; impedindo uma cor

relação mais criteriosa entre ganho de alvura e decréscimo dos teo

res desses elementos. Outro fato a ser considerado são as pequenas 

diminuições percentuais nos teores de Fe 2o3 quando comparadas às ob 

tidas para Ti02 • Isto pode ser explicado pela tabela 2, onde se 

verifica a discrepância entre as partições de ferro e titânio 

entre os diversos minerais que compõem o minério. 

Não se pode descartar a hipótese de que grande parte do ferro presente 

esteja associado à estrutura cristalina da caulinita, prejudicando 

a remoção deste elemento. 
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4.3. Uso de polpa dispersa: 

Pela figura 2, nota-se a grande necessidade de se trabalhar com urna 

polpa dispersa corno meio de se obter melhores resultados. 

Em planta-piloto, comparando-se resultados médios de períodos com 

presença e ausência de dispersante na polpa, obteve-se ganho de 

4% na recuperação em massa do processo e O, 5° no ganho de alvura com 

a utilização de dispersante (tabela 6). 

Por análise de variância, a um nível de significância de 5% , pode

mos considerar o ganho de recuperaçao e questionar a hipótese de um 

ganho efetivo de alvura com o uso do dispersante. 

5. CONCLUSÕES 

Dentro de um processo de braQquearnento de caulins integrado por se

paração magnética seguida de oxidação e redução, a separação magné

tica se mostrou uma etapa importante, capaz de proporcionar. ganhos 

nédios de alvura de P. Para urna alvura de corte de 72° (Photovolt) , 

verificou-se que os incrementos eram tanto maiores quanto mais pró

ximos de 72° (Photovolt) eram as alvuras de alimentação. Dos elerne~ 

tos capazes de prejudicar a alvura do concentrado não-magnético, a 

renoção à:>s Óxidos de titânio foi muito mais e feti v a que a dos óxidos 

de ferro, fato este parcialmente devido ao caulinita conter estes 

elementos em sua própria rede cristalina. 

Em face à granulometria extremamente fina dos minérios, mostrou-se 

importante urna prévia dispersão da polpa, assim corno matrizes rnagn~ 

ticas compatíveis com o tamanho das partículas a serem removidas. 

Tal aspecto se mostrou bastante crítico, nostrando a vulnerabilidade dos 

tipos mais c:onpactos ao entupirrento e suas oonseqli!ncias d.:mosas ao desenpenho à:> 

pi'!:lO:!SSO. 
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TABELA 1 - NIALISE COMPARATIVA DE CAULlNS A E B PURIFICADOS 

UIJVBNIENTES DE RECIITAO, SP, COM A COMPOSICAo 

TIO RICA DE CAULINJTA ( l) 

CAULINITA A • 
s1o2 46,5 50! 73 50' 15 

Al2o 3 
J9,5 ll, 2 32,8 

r1o2 - O, 44 0,32 

ra2o 3 - o ,6 7 o, 151 

J<2o - 0,52 o ,44 

c ao - o ,19 o, 11 

No2o - 0,91 0,60 

P.r. 14,0 12.36 ll,l 

TABELA 2 - ~RliiACAO TECNQ.!.()_c;):~A DE D.!1./!~ _1\11\J_STI"\S, . 'l~~-f~I:IA..!!_!'_~__Q~_I:I.!J'~~!_<) 

DA JAZIDA EM ESTUDO 

MINeRIO A MINCRIO B 

1\LVUIUI INICIAL no 7U
0 

( PIIOTOVOLTl -· 
COR branco - acln•ent:ado t~tarrom - a .. ar4!larlo 

Ta11anhor ""~I sE cRAtmWiifi·MtcA rtr í<:il 1 ;; ·51-rü 
'Pelo retido iP••o pa••~'~iite- ·R;=;:;~.) C@"t''(Jo \l•eao pmHta 'lte 

44 ~ o,oo 100,00 0,00 100 ,DO 
lO Jl 22,51 77,02 26 ,ll 73,77 

5 p 10,03 "·" 12,09 61,68 

2 p 14,54 52,45 12,61 49,00 

- 2 I' 52,45 - 50, DO -

ANALISES UU!MÍCM 
-.--· 

S10z Al2o 3 
50,60\ ll,. ' 51 ,J ' 32,2 ' 

Fa 2o 3 r1o2 2 ,02t 1, 40t 1,2o• O,)U 

~<zo "•zo 1,)6\ o,tlt 0,52t 0,601 

C aO 1190 0,19\ 0,27, o,1n o ,llt 
c Pr 0,25\ 11. 30, 0,24t 12,40\ 

Mn cu 60 PP• as PP'I 2J PP• 30 PP~ 

ANALISU Ml"&RAIAGICAS 

ESP!CUS MAIS caulinit&l 77t quartao1 11\ caulinital 12t quartzo1 16' 
ABUNDANTES 

E8P!CIE8 MENOS aica, p••udorutllo, anatbio, •LC"l', anatl.e1o, p•eudorutUo, 

ABUNDANTES EM turaallna, airconita . turN~ftllna, •ireonlta, óxicSoll 
ORDEN CRESCBNT& d" ferro. 

DE ABUNDAHCIA 
-- ----

TRAÇOS 6x1do• 4e fe-rro, piribólio, •pjttoto, pirib6Uo, rutilo, 

-n1-oto rutlln ••.2.l_nél!2 

PARTIÇliO DD FERRO E TITANIO 
-

Titânio t Ferro \ Tit 5nio \ Fli!'rro \ 
--

CAULINITA 15 • 20 40 • 50 30 a JS 65 a 7S 

NIJ\TMIO JS a 40 - 20 l\ 24 -
PSEUDDRUTILO lO a 45 

:::::::=:=- 50 • 60 2U a 24 

~ 25 • 30 
OUTROS <. 5 " s 
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TABELA l - QUADRO GERAL DE RESULTADOS 

TIPO DE MATRIZ HORAS TRABI\LIII\DAS GANfiO OE AL VURJ\ RECUPERAÇho EM MASSA MIN~RIO 

1 255 1,15° 85, 3t A 

2 415 o ,99° 81,8\ A 

J 140 1' 18° 80,3\ A 

4 150 3,08° 9 J ,2\ 8 

~DIAS/TOTAL 960 1 I )7° 84,3\ -

TABELA 4 - EXPRESSÔES QUE RELACI ONAM GANHO DE ALVURA (VA) COM ALVUAA DE ALIMENTAÇ1iC' fAAJ 

MALHA EO<PRESSAo COEFICIENTE DE CORRELAÇJ\o 

1 VA • 71,115 + 5.877,01 / AA -o ,94 

2 VA • 53 , 95 + 4.469,87 / AA -o, 10 

3 VA • 83, 74 + fi. 742,5 / AA -o, 75 

4 VA • 53,24 + 3.880,1 / AA -o' 89 

GERAL VA • 14,59 + L260,63 / AA .JQ ,61J 

TABELA ~ - CAlmOS PERCENTUAIS EH ALVURA X DECRr:SCIMO PERCE~lTUJ\L DOS TEORES 

DE Fe O E TiO NO CONCENTRADO FINPJ. 2 3 2 

GANHO PERCENTUAL CIMINUIÇliO PERCENTUAL NOS TEORES 
MlN~RlO 

EM ALVURA COM DE 

PROCF.SSO F@203 Tt0
2 

A .. ê.P. 1 a Hil I de 56 a 78\ 

8 5' é e 12 a 19\ I de 62 a 16\ 

TABELA 6 - lNFLUtNClA DO USO OE DISPERSANTE NA RECUrEAAÇ~O EM MASSA E 

GANHO OE ALVURA 00 PROCESSO 

- -
COM OISPERSANTE SEM OISPERSANTE 

Méd1.a Variância Média Variância 
Aritmética Aritmética 

Recuperação em massa média 87' 38\ Jl, 46 83,69\ 30,68 

Ganho de alvura 1, 75° 3,03 1, 27° 1,48 
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Figura 1 - Abertura da matriz x 

desenpenho oo processo. 

Figura 2 - D::lsagem dispersante x 

dese!I"{Jenho oo processo. 
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Figura 3- Pressão da água de •:spray" x !Ecuperação .em massa 
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Figura 4 - Agua de rinse x .!Ecuperação em massa 
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Figura 5 - Massa de alirrentação x Iecuperação em massa 
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~gura 6- Agua de rins e 

desenpenho 
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Figura 8 - Ni> de lavagens x 

alvura final 

~ 
i .. 

" 

.. '' uvaetltl ,, ....... ,.,.,, 

·. .N .· . ·. ·.: .. . 

'"' ••• ,. ... c..,.. 

Figura 7 

l .. 

0 IIU.II& I 

• •u•a • 

%SÓlidos na alim. 

deserrpenho 

---
.. ' 

.. tt\.IMI ,_,. 

• llltlft>lltac&o IMIII.toiM 

a tnllt t1 """~~a 

..... 
! . ... , 
1 

... 

Figura 9 - Tenpo d! o:mtato x 

ganho de alvura 
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