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RESUMO 

i\ separaç;lo magnética é um método consagrado na área de processamento de minérios para concentração e/ou 
purificação de muitas substâncias minerais. Pode ser usada, dependendo das diferentes respostas ao campo 
magnético apresentado pelas espécies mineralógicas, no beneficiamento do minério e na remoção de materiais 
metálicos indesejúveis ao circuito. O desenvolvimento, já cm tempos recentes, de separadores magnéticos de alta 
intensidade a úmido, foi um dos fatos mais importantes do ponto de vista econômico, na história da tecnologia 
da separação de minerais. A possibilidade de beneficiar grandes massas de minérios com baixa susceptibilidade 
magnética com alta recuperação metalúrgica, mesmo nas frações finas (abaixo de 200 mesh), só foi alcançada 
com o desenvolvimento desses separadores contínuos a úmido. Esta operação permite uma boa seletividade, 
visto que facilmente se controlam as variáveis operacionais: intensidade de campo, taxa de alimentação, 
percentagem de sólidos da polpa, velocidade do anel rotativo ou rotor e descarga das partículas magnéticas. Com 
o aprofundamento da mina do Complexo de Mineração de Tapira (CMT) e a lavra de novas áreas, verifica-se um 
acréscimo no teor de ferro no minério que alimenta a usina de concentração e, conseqüentemente, se não houver 
modificações de processo, ocorrerá um aumento no teor de ferro no concentrado fosfático convencional e 
ultrafino, com prejuízos técnicos e econômicos nos processos subseqücntes de utilização destes concentrados 
fosfáticos. Objetivou-se, com esse trabalho, estudar a viabilidade de se purificar o concentrado de rocha fosfática 
pela utilização de separação magnética de alto campo, diminuindo o teor de Fe20 3 no concentrado final e 
incrementar a recuperação de P20 5 do circuito industrial. Os resultados dos ensaios mostraram uma redução na 
ordem de 54% de Fe20 3 no produto não magnético, além de um enriquecimento, em média, de 2% no teor de 
P20 5 no concentrado convencional. Este enriquecimento propiciará trabalhar a operação de concentração por 
flotação com um teor de P20) no concentrado "reclcaner" (granulado c friável) de 34%, o que implicará num 
aumento na recuperação de P20) c, conseqüentemente, um acréscimo na produção na ordem de 9t/h. Além desta 
vantagem, também, haverá uma melhoria na qualidade do produto final, com redução nos teores de outras 
impurezas, tais como, Si02; Al20 3 e Ti02. 

Palavras-chave: Concentrado fosfútico, separação magnética de alta intensidade. 

Área Temática: Tratamento de Minérios 
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INTRODUÇÃO 

Com a operação de novas áreas de lavra, onde a presença de minerais portadores de Fc na estrutura 

cristalina é relat ivamente elevada, o processo de beneficiamento destas tipologias vem exigindo ações no 

sentindo de minimizar a presença destes minerais no concentrado fosfático. Apesar de passar por uma etapa de 

separação magnética de baixa intensidade, esta etapa não é suficiente e indicada para uma completa retirada 

destes minerais c, uma das alternativas, atualmentc utilizada, tem sido na operacionalização da 11otação, através 

de uma redução na recuperação do mineral apatita, pelo aumento do teor de P20 5 no concentrado produzido. 

Entretanto, este artificio é bastante danoso ao processo, pois, compromete a capacidade produtiva da usina, pela 

significante redução da recuperação metalúrgica de processo. 

Objetiva-se com esse trabalho estudar a viabilidade de se purificar o concentrado de rocha fosfática por 

separação magnética de alto campo, diminuindo o teor de Fe20 3 no concentrado final e incrementar a 

recuperação de P20 5 nos circuitos de tlotação (granulado e friável). 

A separação magnética é um método consagrado na área de processamento de mmérios para 

concentração e/ou purificação de muitas substâncias minerais. Pode ser usada, dependendo das diferentes 

respostas ao campo magnético apresentado pelas espécies mineralógicas, no beneficiamento do minério e na 

remoção e materiais ferrosos . 

A propriedade de um material que determina sua resposta a um campo magnético é chamada de 

susceptibilidade magnética. Com base nessa propriedade, os materiais ou minerais são classificados em duas 

categorias: aqueles que são atraídos pelo campo magnético e os que são repelidos por ele. No primeiro caso, 

têm-se os minerais ferromagnéticos , os quais são atraídos fortemente pelo campo, e os paramagnéticos, que são 

atraídos fracamente. Aqueles que são repelidos pelo campo denominam-se de diamagnéticos (Gaudin, 1939). 

O desenvolvimento, já em tempos recentes, de separadores magnéticos de alta intensidade a úmido, foi 

um dos fatos mais importantes do ponto de vista econômico, na história da tecnologia da separação de minerais. 

A possibilidade de beneficiar grandes massas de minérios fracamente magnéticos com alta recuperação mesmo 

nas frações ultrafinas (abaixo de 200 mesh) só foi alcançada com o desenvolvimento desses separadores 

contínuos a úmido (Svoboda c Fujita, 2003). 

Os vários separadores contínuos existentes utilizam basicamente os mesmos elementos construtivos e o 

mesmo princípio de operação. Diferem uns dos outros principalmente pelo número de pólos e pelo tipo de matriz 

ferromagnética que utilizam e que são responsáveis pela criação de gradientes de campo. 

A separação neste caso é obtida com seletividade, visto que facilmente se controlam as variáveis 

operacionais: intensidade de campo, taxa de alimentação, percentagem de sólidos da polpa, velocidade do anel 

rotativo ou rotor c descarga das partículas magnéticas. 

DESENVOLVIMENTO 

Foram reali zados ensaios preliminares de separação magnética cm Frantz de barreira para os produtos 

concentrados "rccleancr" granulado, "recleaner" friá vcl e concentrado convencional (mistura friú vel e 

granulado) , nos seguintes valores de corrente: 0,25A c 0,40A, equivalente a 0,9KGauss c I ,44KGauss. 

respectivamente. Após estes ensaios, novos testes foram realizados, com o equipamento CF-5, marca 
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lnbrús/Ericz, com matriz de tela expandida (TEG), o qual foi instalado, em paralelo, no final do circuito de 

tlotação c alimentado com o produto concentrado convencional (mistura dos concentrados "rcclcaner" granulado 

e friávcl). Na tabela I têm-se os valores médios das análises químicas das alimentações dos ensaios. Verifica-se 

que houve variações nos teores de P20 5 e impurezas, pois o equipamento estava instalado diretamente no 

circuito, portanto, sujeito às variações relativas ao processo de produção. 

As análises químicas foram realizadas através de tlurocscência de raios-X, no laboratório químico do 

Complexo de Mineração de Tapira, onde os principais elementos foram avaliados na forma de óxido. No caso do 

elemento Fe, este foi avaliado na forma de Fe20 3, pois, a ocorrência deste elemento se dá cm minerais 

fracamente magnéticos, portadores do íon ferro. 

Tabela I - Valores médios dos resultados de análises químicas das diversas alimentações dos ensmos de 

separação magnética de alta intensidade. 

Teores ('Yo) 

PzÜs Fc20 3 MgO C aO Ti02 AI20 3 Si02 

Médio 36,96 l,S8 0,28 50,91 0,86 0,17 I ,43 

Mínimo 33,77 0,76 0,21 0,86 0,17 0,10 0,77 

Máximo 38,76 3,73 50,91 52,47 1,97 1,43 2,67 

Parâmetros búsicos avaliados foram: Porcentagem de sólidos na polpa (30%, 35% c 40%); Campo 

magnético (6, 8 c 9,4A , equivalente, respectivamente, 6000, 8000 e 9400 Gauss); Velocidade de rotação do 

carrossel (I c I ,5rpm); Taxa de alimentação (I 00, 200 e 300Kg/h). 

RESULTADOS 

Separação magnética cm Frantz de barreiras 

A tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios de separação magnética em Frantz de barreira, onde 

têm-se os resultados obtidos para a separação em + 0,25A, na faixa -0,25+0,40A e - 0,40A (não magnético). 

Os resultados foram bons, com relativa redução do teor de Fe20 3 e elevados valores de recuperação de P20 5, nos 

produtos não magnéticos. 

Para o concentrado "recleaner" do circuito granulado, a recuperação em massa foi de 95,3%, com uma 

recuperação de P20 5 de 97,2%. O teor de Fe20 3 reduziu de 1,02% (alimentação) para 0,59% (não magnético). 

Para o concentrado convencional, os resultados também foram bastante promissores, com uma 

recuperação em massa de 93,6% e recuperação de P20 5 de 97,5% no produto não magnético. O teor de Fe20 3 

reduziu de 1,55% (alimentação) para 0,66% (não magnético); 

Para o concentrado "recleaner" do circuito friá vel, o valor de recuperação em massa foi 89, 7%, 

relativamente inferior, no entanto a recuperação de P20 5, no produto não magnético, foi de 96,7%; por sua vez, a 

redução no teor de Fe20 3 foi bastante superior, passando de 2,05 para 0,51 %. 

A diferença no comportamento entre os produtos, possivelmente, está relacionada à diferença de 

composição mineralógica entre as amostras, influenciando, assim, no desempenho destas amostras, 

principalmente, para amostra de concentrado "recleaner" friável, onde verificou um elevado teor de Fe20 3. 
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Tabela 2- Resultados de separação magnét ica cm Frantz de barreiras para os produtos da !lotação 

Atmstra !Produto (A[% Pesol Toore:s (%) Distribuição no Ensaio('%) 

P,Os C aO Si O~ Al20~ Fe~Os MgO PlOs Caü Si02 A14 0~ jFe10 1j MJO 

C<:>nc. 
Alirn eota•'ã•) ·IOOCú 37 00 521)0 1't? o 10 000 023 

Redeaner 0 ·25 270 2200 3320 753 043 11 10 HC 1.6 20 15 1 ten I 295 I 19o 

(;;ranu iJd<> I -O;: 40 2DO 2200 3d20 800 087 700 2 21 12 15 127 -no l 15.3 I 157 
95 .30 313.00 52)0 1.03 0,00 0.~ 0,19 97.2 rets 72.1 612 I 55.0 I E<5.3 

C.;.nc 
AlirnNdao'âQ 100,0) 35.m 4! .80 2 .00 0.21 2.03 0 .53 

Reclean~ 
0.25 6.20 tO .Xl ;::,),3-0 15,70 1.<ú Xl.OO 3,00 T 1 z I 3.3 T 34.S T 2DS T 00,3 T 3'3.4 

Fti.ÍV(!I 
-0,25~.40 4.10 13.-'P :::2.40 18,<[) 2.~ S.74 4.73 I t!i 2.4 ;:.-13,9 37.4 l 17.3 I 33.7 

·0.40 W,70 37,00 5170 ·1.19 0,10 0,51 0,21 J 00,7 j94;3 J :33,3 J 31.8 l 22;3 J 33.0 
Ç<;~nç. A.lirn ~ot.l<; :ío 3320 !0 . ..:0 2.23 0.~ 1,fô 0.43 3.~ 

Convencional 025 1370 29 20 1300 093 17m 281 ô ro l 1 4 I 2 1 I 22 3 I 12 4 I 41 4 I 22 5 
(Fri.ível + -0.25~ .40 14.40 2ú.OO 15.90 HB 1Q.!t) 4Qj QOO I 1 .1 1 7 I -n o I 1ô 1 J 1St) l 24 ? 

Granulad<>) -0,40 37,40 51,30 1,17 0.22 0,00 0,25 3.131 w.5J oo.o 155.71 7t .4 I 3;).91 53.2 

Separação magnética de alta intensidade em escala piloto 

Nestes ensaios, os efeitos de diferentes variáveis foram avaliados sobre os valores de recuperação de 

P20 5 (produto não magnético) e Fe20 3 (produto magnético, para avaliação da taxa de alimentação) de forma a 

obter as melhores condições de operação da separação magnética. Também, avaliou-se o efeito da separação 

magnética sobre os teores de P20 5 e demais impurezas no produto não magnético, para as diferentes condições 

de operação do equipamento. 

A figura I mostra o efeito do campo magnético (corrente) sobre os valores de recuperação de P20 5 

(produto não magnético), para uma taxa de alimentação (vazão) igual a 200kg/h. Nota-se que houve um ligeiro 

decréscimo nos valores de recuperação em função do aumento do campo magnético (corrente) (figura 1). Este 

ligeiro decréscimo na recuperação P20 5 pode estar relacionado à retenção de partículas mistas, as quais possuem 

relativa quantidade de Pz05. 

O efeito da taxa de alimentação, cm Kg/h, foi avaliado na condição de 40'% de sólido para uma 

amperagem de 8A (equivalente a 8000 Gauss) . Obseíva-se, cm relação aos valores de recuperação de P20 5, 

figura 3, que ocorreu um aumento nos valores de recuperação com o aumento da taxa de alimentação. Este fato 

pode estar relacionado ao arraste de partículas, também, mistas e portadoras de apatita, para o produto não 

magnético. Através da figura 3, verifica-se que ocorreu um aumento na recuperação de Fe20 3, com um máximo 

próximo a vazão de 200Kg/h e, em seguida, houve um decréscimo na recuperação de Fe20_;, evidenciando o 

arraste, causado por uma alta taxa de alimentação. 

Com relação à velocidade de rotação do carrocel e percentagem de sólido, duas variáveis importantes na 

capacidade produtiva do equipamento, os ensaios mostraram uma redução na recuperação de P20 5 com aumento 

na velocidade (figura 4), devido, provavelmente, ao arraste e perda do mineral apatita no produto misto. Já, em 

relação ao efeito da percentagem de sólido, para a faixa de 30% a 40%, os resultados mostram que a recuperação 

de P20 5 manteve-se constante, independente da percentagem de sólido, como mostra a figura 5. 

A tabela 3 apresenta os valores médios, obtidos para todos os ensaios, executados para diferentes 

condições. Nota-se que, em média, pode-se considerar uma recuperação em massa (não magnético) de 91%, 

atingindo, um valor máx imo de 96,7% e mínimo de 80,8%. A recuperação de P20 5 (média) no produto não 

magnético foi de 92,3% e a recuperação de Fe20 3 (magnético) foi da ordem de 55'%. Estes dados mostram que a 

separação magnética de alta intensidade é uma técnica aplicável na purificação do concentrado fosfútico . 

proporcionando, assim, urna redução no teor do contaminante Fe, com uma alta recuperação de P. 

320 



100,0 

~ 95,0 
LI) 

~ 90,0 
a... 
ti 
Q) 85 ,0 

l o:: 

__ .. ____ _ _ ~ --

-· ·--- -- - - - -

------- ··--- -

80 ,0 ·-r-- - --,---- --, - ----j 

4 6 8 10 
Corrente (A) 

---

Figura I - Relação entre a recupe ração de P20 5 (%) no produto não magnético com o campo magnético 

(ampcragem), para uma taxa de alime ntação (vazão) igua l a 200kg/h, concentrado convenc iona l. 
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Figura 2 - Relação ent re a recuperação de P20 5 no produto não magnético em fu nção da taxa de alimentação 

(Kg/h) . pa ra uma co rre nte (campo magnético) igual aSA, para o concentrado convencional. 
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Figura 3 - Re lação entre a recuperação de Fe20 .1 no produto não magnético em função da taxa de alimentação 

(Kg/h), para uma corrente (campo magnético) igual a SA, para o concentrado convencional. 

Tabe la 3 - Resultados médios dos ensa ios de separação magnéti ca de alt a intensidade, escala piloto. 

Resultados - Concentrado 
Teores(%) Recuperação (%) 

Convencional Massa P20s Fe20 31 C aO P20 5 Fez03t C aO 
(%) 

Média 91 ,O 37,9 0,8 51 ,8 92,3 55,8 89,1 
Não Magnético Máximo 96,7 39, 5 1,8 52,9 97,7 78,7 97,3 

Mínimo 80,8 35,1 0,4 50,2 82,4 12,7 23,5 
Misto Média 4,2 35,9 1,8 50,4 4,1 4,7 4,2 

Magnético Média 5,9 27,6 10,9 42,3 4,3 41,0 4,8 

321 



100,0 -

'l95,0 ~-
------- ···-----

o 90,0 -

N -"" 0 

~ 85,0 

80,0 +--------.--------.------
0,5 I ,5 2 2,5 

Ycl. Carrocel (rpm) 
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Figura 5 - Relação entre a recuperação de P20 5, produto não magnético em função da percentagem de sólido na 

alimentação, para uma taxa de alimentação igual a 200Kg/b, corrente de 8A, concentrado convencional. 

Efeito da separação magnética sobre os teores de P20 5 c demais impurezas no produto não magnético 

Na figura 6 tem-se o gráfico com a relação entre os teores de P20 5 no produto não magnético versus 

alimentação e, neste caso, fazendo-se o ajuste de uma reta para este conjunto de ponto , obteve-se uma reta que é 

descrita pela seguinte equação: 

Y=0,6585X + 13,782 ( 1 ); Onde: X é o teor de alimentação; Y é o teor no produto não magnético 

Nesta equação verifica-se que a retirada dos minerais portadores de Fe teve como conseqüência um 

aumento no teor de P20 5 no concentrado. Para uma alimentação da separação magnética com um teor de 34%, de 

acordo com a equação (I) , o teor de P20 5 no produto não magnético será de 36, 17'%, um aumento da 

concentração da ordem 2%. 

Para os principais contaminantes, a figura 7 mostra o efeito característico da separação magnética sobre 

os teores destas impurezas . No caso do teor de Fe20 3, nota-se que a redução no teor deste contaminante foi 

bastante acentuada, chegando a 54% do teor da alimentação. 

Para os contaminantes Si02 e Al20 3, as reduções, destes teores, nos produtos não magnético, 

comparados à alimentação, foram bastante inferiores, em torno de 20% para Si02 c 8% para Al20 3. Já, no caso 

dos teores de Ti02, observa-se que a redução em seu teor no produto não magnético , comparado à alimentação, 

foi da ordem de 33%, como mostra a figura 7. 
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Figura 7 -- Relação entre os teores das principais impurezas na alimentação c no produto não magnético para o 

concentrado convencional. 

Efeito da separação magnética de alta intensidade sobre a recuperação da flotação 

Atualmcntc, as especificações do concentrado convencional (granulado + friável) da Dotação são 36% 

de P20 5 c, no múximo, I ,9'% de Fc20 1, no entanto, os teores de Fe20 3 na alimentação da usina tem tido um 

crescente aumento c, como conseqüência, um aumento nos teores de Fe20 3 no concentrado da flotação. Uma das 

estratégias adotada para minimizar este contaminante no concentrado tem sido através da redução da 

recuperação da flotação, conscqücntcmcntc, obtêm-se um produto com maior grau de pureza. Esta estratégia é 

bastante prejudicial ao processo, pois reduz a capacidade de produção de concentrado da usina. 
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Com a incorporação do processo de separação magnética de alta intensidade no c ircuito de 

beneficiamento do Complexo de Mineração de Tapira (CMT), além da obtenção de um concentrado fo sfútico 

com baixo teor de Fe20 3 e demais impurezas (figurn 7) , atendendo ús especificações do cliente, também, haverú 

um incremento na produção, pois o processo de flot ação poderú ser conduzido para obtenção de um concentrado 

(final) com 34% de P20 5 e, após a separação magnética de alta intensidade, seu teor será de 36'%. Isto 

possibilitará um aumento na recuperação do processo de flotação. A tabela 4 mostra os dados comparativos com 

a etapa de separação magnética . Observa-se que, para um teor de 34% de P20 5 no concentrado, a recuperação, 

em massa, na flotação passará para 15 ,31%, como conseqüência, um aumento de produção na Jl otação de I 93 t/h 

para 222,0 t/h. Considerando o rendimento (em massa) na separação magnética de 91 '%, o aumento final na 

produção serú de 203,0t/h. Ou seja, um aumento de 9t/h na capacidade de produção do Complexo de Mineração 

de Tapira. 

Tabela 4- Estimativa de produção de concentrado fosfático convencional no Complexo de Mineração de Tapira 

com implantação da separação magnética de alta intensidade 

Estimativa de ganho na produção com a separação magnética 
Alimentação P205 (cone.) Rec.Massa Produção Rec.massa Prod. Após sep. 

(t/h) (%) (t%) (t/h) Sep.Mag magnética 
1450,0 36,0 13,3 193,0 

1450,0 34,0 15,3 222,0 91 ,O 202 (Uh) 
Aumento da produção (202,0-193,0) = 9,0 t/h 

CONCLUSÕES 

1- Os ensaios mostraram que os melhores resultados foram obtidos para as seguintes condições : - corrente 

(campo magnético) igual a 8A, equivalente a 8KGauss; - taxa de alimentação (vazão) igua l a 200Kg/h e 

velocidade do carrocel igua l a I ,5rpm; em relação à percentagem de só lido, para faixa de 30 a 40%, os resu ltados 

mostraram-se independentes, mantendo-se constante, numa mesma recuperação de P20 5; 

2 - A aplicação de separação magnética de alta intensidade no concentrado convencional propiciará os seguintes 

ganhos: - um aumento na produção anual de concentrados fosfúticos de 4, 7%, ou 9t/h; redução nos teores das 

principais impurezas. Para o Fe20 3, haverá uma redução da ordem de 54%, cm relação ú alimentação; para Si02 

e Al20 3, as reduções serão respectivamente: 20% e 8%; para Ti02, sua redução em rel ação à alimentação, será 

de 33%. 
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