
INFLUÊNCIA 00 USO 00 MAGSTRE.AM NA FLOTABILIOAOE. 
DO QUARTZO- EFEITO OA OE.NSIOAOE 00 FLUIDO OE. 

SE.PARAÇÃO(OJ) 

RESUMO 

Maria José Gazzi Salumr112
> 

Antônio Eduardo Clark Peres(OJ) 

O Magstream é um equipamento que combina forças magnética e centrifuga para separar 
minerais de acordo com as suas densidades . Estudos recentes mostraram que, o quartzo 
processado no Magstrcam tem suas propriedades de superf1cie alteradas, devido ao 
contato com o lluido de separação, Magfluid, cm sua forma concentrada. Essa alteração 
aumenta a flotabilidadc do quartzo com amina. 

Neste trabalho, foram estudados os efeitos na !lotação do quartzo com amina da diluição 
do Magfluid, medida pela densidade e magnetização do fluido , c das forças centrífuga c 
magnética do equipamento. Os resultados obtidos mostraram que, para todas as 
densidades/magnetizações de Magtluid utilizadas, o quartzo teve a sua llotahilidade 
aumentada, exeeto no pH de máxima notabilidade (I 0,0). Para cada valor de pi I 
estudado, o máximo de notabilidade está associado ao uso do Maglluid de menor 
densidade, exccto no pi I I I ,0, e o mínimo de llotabilidadc ao uso do Magfluid de maior 
densidade. Foi possível identiticar que as forças magnética e/ou centrífuga do Magstream 
têm efeito sobre a notabilidade do quartzo. O quartzo condicionado com o Maglluid ti.>ra 
do equipamento apresenta flotabilidade, em média, menor que a do quartzo processado 
com o mesmo lluido no Magstream. 
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INTRODUÇÃO 

O Magstream é um equipamento que separa minerais por diferença de densidade utilizando-se 
de uma combinação de forças centrífugas c magnéticas. Surgido na década d.: 80, o Magstrcam 
apresentou-se como um substituto vantajoso dos líquidos densos, devido à sua maior 
operacionalidade, sistematização de procedimentos, menor toxidade c a possibilidad.: de 
proporcionar densidades de corte mai s elevadas que as dos líquidos densos. 

Das vantagens do Magstream sobre os líquidos densos, aquela que mais o diferencia é a sua 
capacidade de trabalhar com elevadas densidades de corte de separação. Esta densidade de corte 
é propiciada pelo fluido de operação do equipamento, denominado de Magfluid. Enquanto os 
líquidos densos oferecem uma densidade máxima de corte em tomo de 4,2 , representada pela 
Solução de Clerice, de alto custo e elevada toxidade, o Magstream pode oferecer densidades de 
corte, dentro de parâmetros normais de operação, tão elevadas quanto 10,4 111 

O Magfluid é caracterizado como um fluido magnético e por isto pode ter a sua densidade 
original derivada mab'lleticamente_ A definição mais comumente utilizada para fluidos 
mab'lléticos é a de suspensões coloidais de partículas ferromagnéticas ou fcrrimagnétieas 
dispersas em um fluido carreador, tal como: água, hidrocarbonetos ou fluoretos j2,3] . Â 

característica especial desses fluidos é a de que eles devem se comportar como um sistema de 
fase única, quando atraídos por um campo mab'llético. 

Para que esses fluidos tenham o comportamento de sistemas de fase única, faz-se 
necessária a presença de um reagente químico auxilmr, denominado estabilizador. O 
papel desse reagente é o de favorecer a interação das partículas coloidais magnéticas com 
o meio carreador, fazendo com que ao serem atraídas por um campo magnético essas 
partículas levem junto o meio carreador. Desde que a maioria dos sólidos morgàmcos são 
insolúveis nos líquidos mais comuns e não são facilmente solvatados, a ligação da 
partícula magnética com o seio da fase líquida deverá ser feita por um reagente 
estabilizador que tenha características químicas que permitam a sua adsorção na part ícu la 
magnética e a sua solvatação pelo líquido carreador [4,51 

O Magfluid, embora considerado como um tluido magnético, não se enquadra exatamcnte 
na definição feita anteriormente para esses lluidos. O Mag lluid é um fluido magnético 
formado pela reação de lignossulfonato com sais de ferro, não contendo, portanto, cm sua 
constituição inicial as partículas magnéticas coloidais c o fluido estabilizador [6, I J 

Algumas características importantes do Magtluid são a sua magnetização, pi I e 
viscosidade. Quando concentrado, o fluido apresenta uma magnetização entre 3 .. 0 c 3,5 
emu/cm3

, pH entre I 0,0 e 12,0 c viscosidade relativa maior que I 0,0 cp. O pll é uma 
variável importante no controle da degradação biológica do fluido . Valores de pH 
menores que 10,0 indicam essa degradação causada, normalmente, pelo aumento do nível 
de oxidação do fluido . No caso do fluido apresentar valores de pH menores que I 0,0 
deve-se proceder a um tamponamento em pl-1 12,0, com solução de cloreto de potássio 
[1]. 
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Faz-se importante observar que, a magnetização do Magtlutd tem uma correlação linear 
com a sua densaladc. As características magnéticas do Magfluid são determinadas para 
cada equipamento vendido pela lnterrnagnetic General Corporatton e um gráfico 
contendo essa relação linear acompanha o equipamento. A Figura I apresenta o grafico 
padronizado para o Mag:>tream Model I 00, de propriedade da Escola Jc Engenharia da 
UFMG 
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Fi~ura 1- l~cl:tçiio entre a ucnsill:tlle do Magfluid c a sua magnetização 
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Estudos realizados anterionnente mostraram que, apesar das vantagens do Magstrcam cm 
relação a outros métodos de separação de minerais por dilerença de densidade, ele 
apresenta o inconveniente de alterar as propriedades de supert1cie do quartzo, devido ao 
contato entre o Magtluid e o mineral. Os resultados destes estudos mostraram que o 
quartzo processado no Magstrcam com Magfluid concentrado tem sua flotabilidadc com 
amina aumentada, incluindo-se aí regiões de pH menos favoráveis à sua !lotação, quais 
sejam: pH<7,0 e pH>I1,5 . Apenas no pH de máxima notabilidade, em tome de 10,0, o 
quartzo não processado no Magstream apresenta notabilidade ligeiramente maior que a 
do processado no equipamento [7]. 

O fabricante do Magstream recomenda, para operações práticas , o uso do Maglluid 
diluído em água destilada, para evitar a adesão do nuido nas paredes do equipamento, 
onde estão localizados os magnetos, o que prc_tudica a separação dos minerais. O nivcl de 
diluição deve ser controlado de fonna a não permitir que a magnetização exceda a 2,5 
emulcm3 (I emulcm3 = 103 Ampére/m) ou seja menor que 1,0 emulem' . Segundo o 
Manual de Instrução do equipamento, fluidos mais concentrados levam a um achatamento 
da banda de separação, enquanto fluidos mais diluídos kvam a um estreitamento 
excessivo desta [ 1]. 

Com base nas evidências obtidas de que o MagllUid concentrado altera as propnedadcs 
de superficie do quartzo e de que a diluição do Maglluid leva a uma alteração da sua 
magnetização ou densidade, procurou-se neste trabalho estabelecer uma correlação entre 
estas duas variáveis e o comportamento do quartzo na flotação com amina 

METODOLOGIA 

Utilizaram-se as amostras de quartzo, de elevada pureza, moidas à uma granulometria 
entre -0,209 mm + O, I 05 mm . Parte das amostras foi processada no Magstream, com 
diferentes densidades do Magfluid , mantendo-se constantes a alimentação ( 15 g), o tempo 
de alimentação (1 min), o tempo de residência ou operação no Magstream (I min) c uma 
densidade de corte de 2,9. Após a operação no Magstream as amostras lóram sempre 
lavadas, abundantemente, com água destilada. 

Nonnalmente, o parâmetro de operação do Magstream a ser calculado é a sua velocidade 
de rotação. A seqüência de procedimentos mostrada abaixo, conforme recomendação do 
fabricante, foi utilizada nos ensaios: 

1- escolha da densidade de corte desejada para a separação. Em operações prátlc<Js essa 
densidade de corte é escolhida com base nas densidades dos minerais presentes na 
amostra. No caso dos ensaios realizados neste trahalho, confonne mencionado 
anterionnente, fixou-se a densidade de corte em 2,9; 
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2- escolha da densidade de operação para o Maglluid , a qual deverá ser menor que a sua 
densidade original ( no caso do Magtluid da U fMG == 1, 12) !\ densidade desejada é 
ohtida diluindo-se o Maglluid com água destilada, de acordo com as cquaçôes 1 c 2 . 

Vc == (Mr/MIC)V"' 111 
V,...==Vm-Vc 121 

Onde 

V c== volume de Maglluid concentrado 
V m == volume de Magfluid diluído 
V w == volume de água destilada para a diluição 
Mr == magnetii'Ã!Çâo do lluido diluído 
Mrc ==magnetização do lluido concentrado 

As seguintes densidades foram escolhidas para os ensaios: 1.08, I ,06, I ,04 e 1 ,02~ 

3- cálculo da magnetização do Magfluid, de acordo com a sua densidade, através do 
gráfico da Figura 1. As seguinte magnetizações, em meu/cm3 f()ram obtidas para cada 
uma das densidades cspccitícadas no item anterior 1 ,88 ( d == I ,08 ), 1 ,4 ( d== 1 ,06 ). O, 94 
( d== I ,04 ), 0,48 ( d== 1 .02) 

4- cálculo, a aprtir das variáveis determinadas nos passos anteriores. da velocidade de 
rotação do Magslream, através da equação 3, abaixo. 

Onde: 

N == velocidade de rotação 
Mr == magneti1ação do Magfluid 
SG,P ==peso especifíco da separação 
SGr == peso espccífíco do Magfluid 

131 

Cm == constante do equipamento, detarminada pelo fabricante . No caso do 
Magstream da UFMG esta constante tem o valor de 353 . 

As velocidades de rotação (cm rpm) do equipamento foram calculadas para cada uma das 
densidades e magnetizaçôes do Magfluid, especificadas nos itens 2 e 3, acima. São elas: 
359,76 rpm (d==1,08 e Mr 1,88); 308,75 (d==l,06 e Mr1,4); 251,62 (d == l,04 e Mr0,94) e 
178,84 (d==J ,02 e M1=0,48) . 

Os ensaios em tubo de 1-lallimond foram realizados segundo metodologia padrão, 
utilizando-se nitrogênio como gás, a uma vazão de 60 ml/min e com o resultado final 
sendo representado pela média dos resultados de dois a três ensaios. Considerou-se 8% 
como a variação máxima permitida entre os resultados de flotahilidade para cada pl-1 
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analisado, quais sejam: 6,7,8,9,10,11,12. Em todos os ensaios utilizou-se como coletor a 
amina Flotigan EDA-8 da Clariant, na concentração de 2mg/l, com tempo de 
condicionamento de 2 min. 

RESULTADOS OBTIDOS 

A Figura 2 apresenta o resultado de flotabilidade com amina do quartzo não processado e 
processado no Magstream, com o Magfluid concentrado, em função do pH. 
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Figura 2- Curvas de notabilidade com amina do quartzo não processado DO Magstream 
(puro) e processado no Magstream com Magfluid concentrado (densidade 1,2) 

Os resultados mostram a mudança no comportamento do quartzo quando o mesmo é 
submetido ao Magstream. O mineral processado passa a apresentar maiores níveis de 
flotabilidade do que quando não processado, exceto no pH 10,0, de máxima flotabilidade. 

Ressalte-se, entretanto, que o aumento da flotabilidade do quartzo não se deve a um efeito 
coletor do Magfluid. Estudos anteriores mostraram que o Magfluid, por si só, não tem 
poder coletor sobre o quartzo. Ainda, esses estudos mostraram que o contato do quartzo 
com o Magfluid modifica a sua carga de superficie, provocando, inclusive, um 
deslocamento do PIE original amostra de quartzo de pH em tomo de 2,7 para pH I ,8 [7]. 
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A Figura 3 apresenta os resultados de flotabilidade do quartzo processado no Magstream 
com diferentes concentrações do Magfluid. 
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Figura 3- Curvas de notabilidade com amina do quartzo não processado no Magstream e 
processado no Magstream com diferentes densidades do Magfluid 

Observa-se na Figura 3 que, apesar do quartzo apresentar diferentes níveis dt 
flotabilidade em função da d~nsidade do Magtluid utilizado na operação, todas elas 
apresentam em comum os seguintes aspectos: 

• têm pH de máx1ma flotabilidade em tomo de I 0,0; 
• têm níveis de notabilidade maiores que os do quartzo não processado para valores de 

pH maiores que li ,O c menores que 8,9; 
• no pH de máxima notabilidade o quartzo processado no Magstream possui 

flotabilidade menor ou no máximo igual àquela obtida para o quartzo não processado. 

A influência da densidade/magnetização do Magfluid na flotabilidade do quartzo fica 
mais evidenciada a partir das Tabelas I e II, que relacionam os máximos e mínimos de 
t1otabilidade por pll, obtidos na Figura 3, com as diferentes densidades e magnetizações 
do Magfluid . 

As Tabela<> I e 11 mostram que as menores flotabilidades se relacionam ao uso do 
Magfluid com maiores densidades e magnetizações, para qualquer valor de pH. Por outro 
lado, os máximos de 1lotabilidade do quartzo, por pH, estão relacionados com o uso do 
Magfluid com densidades e magnetizações menores, exceto no pH li ,0. Neste caso, 
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observa-se que o máximo de notabilidade está associado ao MagtlUid com as m;.~1ores 

densidade c magnetização utilizadas nos ensaios, representadas pelo Maglluid 
concentrado. 

Tabela 1- Relação entre os máximos de notabilidade por pll e 
a magnetização/densidade do Magfluid 

pH Flotabil idade Magnetização Densidade 
Máxima(%) (emu/cm3

) 

6,0 73,94 0,94 1,04 
7,0 74,44 0,48 --- - -~:5LL_ 

1---?,0 74,46 0,48 1,02 -------
9,0 85 ,40 0,48 ___ 1_:9~--
10,0 91 ,72 0,48 1 ,(~~---

1-__1_1 ,0 __ _ _ 52,60 -- 1-~'_R _ ___ 1---l,J_~---
12,0 35,5R 0,94 1,04 

Tabela 11- Relação entre os mínimos de notabilidade pu r pi I c 
a magnetização/densidade do Magfluid 

pll Flotabilidadc Magnetização DcnsiJack 

1-------
mínima(% ) (meu/cm3

) 
--- - - ---

6 ,0 54,49 I ,R_? _______ I,OX 
1-------·· 

7,0 65 ,23 I ,R8 _____ I ,08 
1--'--- - - · .. -

8,0 57,81 1,4 1,06 
!------ ·-- . --

1--9,0 65 ,00 1,4 I ,06 
- - -··------------------

~,0 67,40 
-

1,88 I ,08 ----··· --- .... ·- ·--··--·----
11,0 45 ,43 1,88 1 ,08 

--·-··--
12,0 22,35 1,4 I ,06 

A Figura 4 apresenta os resultados de tlotabilidadc cm função da magndiz.açiio do 
Magtluid . Esses resultados podem ser discutidos considerando-se separadamente aqueles 
resultados obtidos com o Magfluid diluído, conforme recomendado pelo fabricante para 
operações prát1cas, e de forma global. 

Os resultados obtidos para o Magtluid diluído (magnetização < 2,8 emu/cm 3
) mostram 

que: 

• pH 11,0 é aquele onde a tlotabilidade do quartzo é menos sensível à mlluência de 
mudanças na magnetização do Magtluid; 
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• os valores de pH 9,0 e 10,0 são aqueles mais sensíveis às mudanças na magnetização 
do Magfluid; 

• o pH 12,0, independentemente da densidade do Magtluid, apresenta os menores 
valores de flotabilidadc para o quartzo, na faixa de pH estudada. 
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Figura 4- Curvas de flotabilidade do quartzo com amina em função da magnetização do 
Magfluid, para diferentes valores de pU 

Incorporando-se às d1scussões anteriores os resultados de notabilidade obtidos com o 
Magfluid concentrado (Figura 2), observa-se um aumento da tlotabilidade do quartzo 
quando se muda da magnet1zação mais elevada do fluido diluído (I ,88 emu/cm3

) para a 
do fluido concentrado (2,8 emulem\ exceto no pH 7 ,0. Por exemplo, no pH 11 ,O onde a 
flotabilidade do quartzo menos sofria a influência do nível de magnetização do Magfluid , 
quando este era utilizado em sua forma diluída, tem um aumento significativo de 
notabilidade (23,73%) quando se muda da magnetização de I ,88 emu/cm3 para 2,8 
emu!cm3 Ressalte-se, ainda, que o decréscimo na notabilidade do quartzo em pl-1 7,0 
(3,34%), quando a magnetização do Magfluid é aumentada de 1,88 para 2,88 emu/cm3

, 

não é significativo, desde que este decréscimo se encontra no limite de diferença entre 
resultados de flotabilidadc admitidos neste trabalho, qual seja: 8%. 

O comportamento do quartzo processado no Magstream com Magfluid concentrado, cm 
pH 11 ,0, discutido acima, talvez possa justificar o fato de que é apenas neste valor de pH 
que o máximo de flotabilidadc não está associado a uma menor densidade/magnetização 
do Magfluid , conforme mostrado na Tabela I. 
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Os resultados apresentados até o momento indicam que o eleito ativador do Maglluid não 
é capaz de se sobrepor à conhecida influência do pH na !lotação do quartzo com amina 
Essa observação é confínnada pelo fato de que, embora com níveis diferentes de 
llolabilidadc, as curvas mantêm todas o mesmo padrão, independentemente da cond1ção 
de utilização do Magfluid . De qualquer fórma , esses resultados indicam uma grande 
complexidade dos mecanismos envolvidos na intcração do Magfluid com a superllcie 
mineral e destes com a solução de amina. 

Na realidade, a própria composição do Magfluid pode proporcionar diferentes respostas 
para os mecanismos envolvidos no processo. Por exemplo. o tcrro contido no Magfluid 
pode ter diversas interações com a superllcic do quartzo, dependendo da sua 
concentração e fonna de existência no fluido . Sabe-se que os mecanismos pelos quais um 
coletor se adsorve em superticies de quartzo ativado por cátions polivalentes é muito 
complexo e ainda não muito bem estabelecidos [8.91 

No caso específico da forma com que o ferro se laz presente no Maglluid , ak o momento, 
o único resultado disponível é um difi-atograma de um resíduo sólido obtido pela 
evaporação do fluido , cujo espectro é o da magnctita Entretanto, ainda não foi possível 
detenninar se no Maglluid , como utilizado no Magstrcam, a fonna coloidal de rnagnctita 
está presente. Espera-se que a recente aquisição, pelo Dcpto. de Engenharia de Mi nas da 
UFMG, de um aparelho de difração de raios-x ,que permite a análise de formas lluidas até 
um detenninado ângulo de varredura, possa contribuir, dclinitivamentc, para o maior 
entendimento das características do Magfluid . De qualquer fonna, a literatura aponta para 
a dificuldade de se separar por métodos trad1C1ona1s. como a centrifugação, colunas de 
perrn~ação e outros, qualquer sólido existente em fluidos magnél1cos constituídos a hasc 
de lignossulfonato com sais de ferro Entretanto essa é uma 1mportantc determinação a ser 
feita, tendo em vista a possibilidade de ocorrência do fenômeno de " sllmes-coatmg" de 
partículas extremamente finas de um composto de ferro na superfície do quartzo . I :ssc 
'slimes-coating" pode provocar uma mudança significativa no comportamento de 
minerais na flotação , através de uma combinação de forças hidrodmâmicas e de 
tloculação [I 0]. 

Além dos possíveis efeitos do ferro presente no Magfluid , o própno lignossulfonato 
poderia ter um papel importante na interação deste fluido com a superfície do quartzo . O 
lignossulfonato tem sido utilizado na flotação como dispersante, além de ser considl!rado 
como um ótimo agente complexante de metais, como o próprio ferro (6,8]. Por ter origem 
química semelhante à do tanino, talvez seja possível correlacionar os efeitos deste 
reagente com os do lígnossulfonato no que tange a flotação . O tanino, através da 
ionização dos seus grupos fenol e carboxílico, pode se adsorver em sítios positivos da 
superficie mineral promovendo uma forte ligação lateral de hidrogênio, a qual resultaria 
na conversão da superticie de positiva para negativa, favorecendo a adsorção cletrostática 
de coletores catiônicos [8]. 

Dada a aparente complexidade das reações envolvidas no processo c o fato de Magstrcam 
envolver em sua operação forças magnética'> c centrífugas, que podem contribuir para 
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com a cinética das reações, decidiu-se por realizar alguns ensaios de flotabilidade , com 
amina, do quartw condicionado com o Magtluid fora do equipamento. Esses resultados 
estão apresentados na Figura 5. 
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Figura 5- Curvas de flotabilidade com amina do quartzo puro, quartzo condicionado com o 
Magfluid de densidades 1,02 e 1,06 fora do Magstream e dentro do Magstream 

As curvas da Figura 5 mostram que o quartzo condicionado com o Magtluid fora do 
equipamento apresenta níveis de flotabilidade menores, indicando uma influência dos 
campos magnéticos e centrífugo na interação do quartzo com o Magfluid . Ressalte-se que, 
apesar dessa menor flotabilidade, o quartzo condicionado com o Magfluid fora do 
Magstrearn apresenta, ainda, níveis de flotabilidade maiores que os do quartzo puro, 
exceto no pH de máxima flotabilidade, como discutido para todos os ensaios realizados 
neste trabalho. 

CONCLUSÕES 

Apesar das vantagens apresentadas pelo Magstream, em relação a outros métodos de 
separação de minerais por diferença de densidade, seu uso é limitado quando o objetivo 
da separação é testar o comportamento dos minerais frente a processos de concentração 
que utilizam as suas propriedades fisico-químicas de superficie, como a flotação . 
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Os resultados deste trabalho confirmaram estudos anteriores que mostraram que o 
Maglluid interage com a superticie do quartzo, modificando o seu comportamento na 
flotação com amina. Os resultados obtidos mostraram que: 

• independentemente da densidade e magnetização do maglluid utilil'<tdo no 
processamento do mineral no Magstream, a sua flotabilidadc é alterada; 

• a alteração do comportamento do quartzo é representada por um aumento na sua 
llotabilidade, em todos os valores de pH estudados, exceto no pH de máxima 
tlotabilidade, em tomo de I 0,0; 

• para cada valor de pH estudado, o mínimo de tlotabilidadc está associado ao uso de 
Magtluid de densidades e magnetizações maiores c os máximos de tlotabilidadc ao 
uso de Magtluid de menores densidades e magnetizações, cxceto no último caso para 
opH 11,0; 

• os campos magnético e centrífugo do equipamento têm mtluência sobre a intcração do 
Magtluid na superficie do quartzo. Quartzo condicionado com o Maglluid na ausência 
desses campos, ou seja, fora do equipamento, sofre uma perda na sua llotabilidadc, 
embora ela continue a ser maior que a do quartzo puro, nas mesmas condições 
operacionais de tlotação. 
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TJ-IE INFLLJENCE OF THE LJSE OF MAGSTREAM ON QUAIHZ 
FLOATARILITY: THE EFFECT OF THE MAGFLLJID SPECIFIC GRAVITY 

ABSTRACT 

Thc Magstrcam is a piecc of cquipment that combines magnctic and centrifugai forces to 
separate minerais by thc ditlerence bctwcen their specitíc gravity Pn:vious stud1cs 
showed that Maglluid, the magnetic tluid of the Magstream, in its concentrated form, 
interacts with the quartz surtàce This interaction cnhanccs thc tloatability of quartz with 
ammc. 

ln this papcr it was studicd the intluence of Magfluid dilution on the quartz tloatability 
with aminc . This Magfluid dilution was measurcd as a function of its specilíc gravity and 
magnetization leveis . The results obtaincd showed that quartz tloatability incrcased for ali 
thc specifícs gravity and magnetization of Magtluid used , cxcept in the pH of maximum 
tloatability. For cach value of pH uscd , thc minimum of quartz iloatability was associatcd 
to the lowest Maglluid specifics gravity/magnctization and the maximum of lloatability to 
the highesl leveis. 11 was also possiblc to observe that the magnctic and/or centrifuga I 
ficlds in the Magstream havc an etlect on thc interactlon between Magiluid and quartz 
surface. Quartz conditioncd with Magtluid outside Magstream (absence of centrifugai 
and magnetic fields) presented lower lloatability compared to quartz processcd in the 
Magstream. 

Key-words Magstream, floatability , quartz 
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