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RESUMO 

A caracterização tecnológ ica de minérios é uma ferramenta de alta importânci a no aproveitamento de um recurso 
mineral de túrma otimi zada, sendo recomendada nas fases de ex ploração c explotação de um bem mineral. O presente 
trabalho vem apresentar a caracteritação do produto magnético do Complexo Mineração de Tapira, Tapira - MG ( de 
propriedade de Ferti li tantcs Fosfatados S.A - Foslcrtil), onde se determinaram as principais características físicas, 
quími cas e mineralógi cas, e tam hém as respostas desse material a ensaios de separação magnética. de separação em 
mesa oscilatóri a e de !lotação. O trabalho foi dividido de duas etapas: a primeira delas envolveu caracteritação 
mineralógica do pnxluto magnético (análise granuloqu ímica. difratometria de raios X. espectroscopia Müssbaucr, 
microscopia ót ica e microscopia cletri\nica de varredura): a segunda t:tapa envol veu a reali zação testes de concentração 
(separação magnética, mesa oscilatória c !lotação) . A caracterização do materi al cm estudo (produto magnético de 
Tapira, ou seja . o rejeito magnétiw industr ia l) perm itiu estabe lecer que ele é composto por basicamente magnetita, 
hcmatita (martita) c ihnenita. sendo a magnetita o mineral predominante. O estudo de concentração realizado foi 
empregado a tim de se direcionar um possível caminho a ser segu ido cm estudos futuros com o material em questão. 

PALA YRAS C HA YES: caracterização tecnológica. minério de lerro. magnetita, aproveitamen to de rejei tos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A caracterização tecnológica de minérios é uma ferramenta <k alta importúncia no aproveitamento de um recurso 
mineral de forma otimi7otda. sendo recomendada nas bses de exploração c cxplotação d~ um hcm mim:ral. 

Apesar de várias infonnaçõcs serem ohtidas por trabalho de caractcrit.ação bem executado. a caracterização. até hem 
pouco tempo. era pouco ap licada a rcje itos de usinas de bcneli ciamento de minérios. sendo esses descartados sem 
maiores conhccimemos de suas característica~ físicas. químicas c mincralúgicas c tlc sua resposta a pnx.:csso de rdino. 

Nos últimos anos isto vem mudando. não sú pelas maiores cohranças com relação üs qucstôes amhientai:-.. como 
lamhém. em alguns t:asos, dcvitlo ~t csc:.tssc7 do minêrio c ü diminuic.;ão do:-. teores das minas. 

Com o conhecimento deste rejeito é possível estudar a possibiliuade de seu ulterior aproveitamento na pnípria usina 
onde tói gerado ou então 4uc possa ser col<><:ado como um subproduto para um outro segmento industrial na li>rma em 
4ue se encontra. Com isso se diminui o volume de rejeito 4uc é descartado diariamente nas bacias. minimizando o 
prohlcma amhiental e tamhém geração de capital com o seu poster ior aprovei tamento. 

Dessa forma o presente trahalho apresenta a caracterit.ação tccnolúgica do concentrado magndico do Complexo 
Mineração de Tapira. Tapira - MG. a tim de se determinar as características físicas. químicas e mineralógicas, e 
tarnhém simultaneamente i1 esta caracteritação foram rcalitados alguns testes de scpara<;ão magnética. ensaios de 
concentração cm mesa <N.:i latória c testes llota~,;ão. 

2. METODOLOGIA 

O presente trahalho foi desenvolvido junto ao Departamento de Engenharia de Minas. Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto. com apoio de outros departamentos da Universidade Federal de Ouro Preto c tamhém com o 
apoio de Fertiliz.antes Fosfatados S./\.- Fosfcrtil. 

O trabalho constnu de duas etapas distintas: a primeira etapa envolveu caractcrizat;iio tecnológica e mineralógica desta 
parcela magnética que aq ui será denominada de concentrado magnético (ana lise granulo4uímica. difratomctria de 
raios-X. microscopia <Ítica c microscopia cletnínica de varredura): a segunda etapa envolveu a reali zação testes de 
concentração (separação magnética, mesa vibratória c !lotação). 

O início do trabalho túi dado com etapa de homogeneização. onde se partiu de uma amostra de I 12 kg do material. 4uc 
foi sendo sucessivamente homogeneizada e quarteada até se obter R amostras de 14.5 kg. c de posse de uma destas 
oito alíquotas partiu-se para execução de sucessivas etapas homogeneit.a<;ôes e 4uartcamento cm lona. até se chegm· em 
amostras representativas para análise gran ulométrica. via pcnciramcnto. dctennina<;ão da massa especítica. 
difratometria de raios X e espectrometria Miissbaucr. 

Para a analise granulométrica t(mun empregadas peneiras da série da ABNT entre malha 35 c malha 400. O 
pcneiramento foi realizado a seco. com um tempo de pencirarnento de I O minutos. Uma alíquotu de cada faixa 
granulornétrica foi retirada para análise química. 

Uma preliminar determinação mineralóg ica túi efctuada por difratomctria de raios X executada cm difratômetro de 
raios X, Shimadzu, modelo XRD-6000, com filtro de ferro c tuho de cobalto. sendo que a varredura da amostra lúi 
feita de :w'" a 70 ".com velocidade de 2 " por minuto. 

Um estudo de microscopia ótica auxiliou na idcntitica~,;ão dos minerais presentes. Além disso. foi executado um 
trahalho de contagem de pontos a tim de se determinar o teor volumétrico dos minerais de ferro e titânio presentes na 
amostra. Natumlmentc. o crut.amento da análise químit:a com as propriedades típit:as dos minerais (Bctcjtin.s.d.) servia 
de suporte em todas as instâncias de determinação mineralógica. 

Sorna-se a este trabalhn a rcalita<;ào de microssondagcm realitada cm consórcio com microscopia dctrônica de 
varredura (MEY -EDS), com n intuito de se rastrear como o demento l(íslúro (P) ou seus compostos estão associados na 
amostra cm 4uestão. 

E tinalmente foi realizado um estudo de espectrometria Miisshauer. cujo objctivo foi a determinação do estado de 
oxidação do elemento ferro (Fel o 4ue possibilitou quantificar os minerais de ferro na amostra (magnct ita. hematita e 
ilrncnita). 
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Com rchtç~o aos estullos de cott<.:cntrac;ão <lo material cm estullo. ensaios de separação magnética de haixa intcnsidallc, 
de separac;~o em mesa oscilatória c ensaios de llotac;ão cm cé lula mecünica. lúram reali zados; ttx.los em escala de 
banc~lla. 

A scparac;ão magndica lúi rcalizalla cm um scparallor magnético de haixa intens idade com amperagem 2 amperes, 
tratando-se polpa com 20 'k de súlillos, cm massa. J:í os ensaios cm mesa osci latória l(>ram rei tos em polpa com 25 <y,. 
de s<ilillos cn> massa c com inclinaç~o <lo tahlado de 5". Os testes de !lotação roram efct uados, usando-se o amido 
como depressor <.los minerais de rcrro 0 amido (500 g/t) e colctores óleo vegetal parcialmente hidrogenado (Hidrocol) 
na dosagem de 350 g/t c amina na dosagem de I 00 g/l. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela I apresenta o resuhallo da anétli sc granuloquímica <.lo material em estudo, onde se conlirma alta concentração 
do elemento Fe e se percehe do teor desse demento com a diminuição da gran ulação lia amostra. Ressalte-se o elevado 
teor do componente P,O,. o que se era de esperar. poi s se trata de rejeito llc processo de concentração de minério 
apatítico. Destaque-se tamhém o clcvallo teor de titània (TiO, ), possivelmente asso<.:iado à ocorrência de ilmenita. 

Tahc la 1: Análise granuloquímica 

Ana lise Granulo uímica 

Abertura (mm) %passante PzOs Fe tot11l MgO C aO Ti02 Al20 3 Si02 

0,42 KO.OO 1.57 74.40 2.27 2.20 11.23 1.02 3,46 

0,21 52.50 2.2 1 73.06 2.03 3,07 I(U8 0,85 3,55 

o. 149 3~.67 2, 16 n .. n 1,76 2,94 9,36 0,6 1 2.65 

0,074 15.3:\ 1,76 79.59 1.66 2.27 8.6 1 0,64 2.63 

o,o:n 4.33 1.58 7K.90 1,67 2, 12 7.98 0,67 2.41 

-0,037 0.00 1,53 K0.63 1.68 2. 12 7.~3 0,83 2,57 

Através da dirratomctria uc raios X foi possível identificar a presença de rnagnctita (Fe,04 ), hematita (Fc,O,) e ilrnenita 
(FeTiO, ) o que foi confirmado através da microscopia l>tica. cm lâmina delgada poliua, onde se verilicou que grande 
pane da magnetiW se encontra cm rase uc rnartiti zação. Tamhém roi possível idcntilicar claramente a ilmcnita. que se 
apresenta c:u·acteristicamcntc cm l(mna de lamelas. Ainda através da microscopia <Ítica roi feita contagem visual de 
pontos nas lâminas com o intuito de se estimar o teor vol umétrico por faixa granulomét ri ca dos minerais presentes e os 
resultados ohtidos estão apresentados na Tahcla 11 

Tabela 11 : Estimativa do teor volumétrico 

Teor Volumétrico Estimado 
Percenta~:em dos minerais 

Lâmina Fração (#) Pontos contados Ganga Magnetita Hematita Ilmenita Goethita 
IR3 JS 150 li .24 58,20 20.66 7,19 2.68 

184 65 140 8,36 60,34 28,34 4,43 0,04 

185 100 170 5,60 62,61 25.68 3,60 0,37 

186 200 200 4.25 67.15 23.99 3,25 0,70 

188 -400 200 I,OH 68.71 24.05 2.63 3,45 

Com a espectrometria Müsshauer li>i possível quantificar o elemento Fc na amostra. o que possibi litou colocar que 
aproximallamcntc 69':1· do elemento Fe no material em questão é proveniente da magnctita. 23°k da hematita e o 8% 
restante provenientes lia ilmenita. 

Finalizando os trabalhos de caractcrizac;ãolúi realizado microsondagem MEV-EDS onde se ~onstatou que praticamente 
ttxlo o fósforo presente no material cm estudo se encontra na fúrma de ganga ou adsorvida nas partículas dos minerais 
de ferro 
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Com rclac;ão aos trahalhos de con c~nt ração do ma teria l cm estudo. inici al mente foi fei ta separação magnética de haixa 
intensidade. A Tabe la III apresenta o resultado da aná li s~ química da ali mentação c dos produ tos ohtidos. onde se vê 
que. como esperado. hou ve concentração dos mi nerai s de ferro na fr<H;ào magnéti ca. 

Tabe la III : Resultado da anali se química da separação magnét ica 

Amostra 
Aná lise Ouímica Seoara ãu Mal!nética 

P20 5 Fe,o , MgO CaO TiO, Al,o _, Si O, 

Alimentação i. X'J 77.20 UU\ 2.42 9 . ~~ 0.7~ 2.79 
Fração não mag 10. 10 20. 5 ~ 3.4 1 14.62 ló.40 l lJ. 55 2.55 

Fraçãn mag 1.07 X4.lJ9 1.57 1.6.1 X.4X U4 0.40 

Os ensaios cm mesa osc il atória foram fe ito~ com a fração magnéli l·a . tanto após a scpara~fio magnét ica. quanto an tes 
dela. com amostra do materi al ral qual. Tal proced imento foi útil para comparar a eficiênci a dos processos para o caso 
específico desse material. c o que se pode ohscrva r ao anali sar a Tahcl a IV. a qua l traz a análi se 4u ímica dos 
concen trados, é que a mesa f(Ji mais cticicn tc com o mater ial Iiii qual. Isto quer sugere ser ma is interessante . para caso 
de hcneliciamen to desse material. proceder-se prev iamente a concentração cm mesa oscilatório c depois. possi velmen te. 
a execução de uma separação magnéti ca 

Tahcla IV: Análi se qu ímica dos testes c1n mesa osc il atória 

Aná lise Química Mesa Oscila tória 

Material P20 5 Fe20 _, M~O C aO 

pos SM 1,4 1 ~4.~7 1.73 2. 16 

-
_ta l g_ual_ 

- -
0.6X ~X . 62 L_ 1_,24 - -

1. 19 

Fechando os estudos de concentração, ensaios de llotação (a ni fm ica c cati<lni ca) cm célula mecânica foram executados. 
seguindo a mesma linha de rac iocínio com relação aos materi ai s pós-separação magnética (PM) c tal qual (TQ ). 
simultaneamente f(Jram fe itas variações nos colctorcs da apatita (hidrocol c amina ) c tamhém testes com atrição prévia e 
sem atrição da polpa. A Tahela V mostra os resul tados das anali ses químicas dos concentrados oht idos em cada 
modalidade de ensaio, sendo que cada condição foi fei ta cm dupli cata. 

Tahcla V: Resultados analíti cos dos concentrados dos ensa ios de tlotação 

Tes t es d e fl ota ·ão 

Co le tu r Co m o s tos 

M a ter ia I A tri~ ã o H id r ot· ol A m in ;1 P,o , Fc 20 _. M~O C a O 

PM X 0,46 XX .)6 1 .~ I I .2X 

PM X X 0 .4 5 XX.4 0 1.95 l .2 2 

TQ_ X 0,5 7 K.l.SS 2.40 I .57 

TQ X X 0,57 X4.42 2.29 1.43 

PM X 0. 65 X9 . .15 1. 911 1.77 

PM X X 0.72 X9 , I I 1.90 0 .9 t 

TQ X !,()9 X I .OJ 2 .I 3 2.41 

TQ X X I. 7.1 X2 .63 2 . I J 2.55 

De maneira geral os resul tados indicam que a atri ção não influenciou na sckt ividadc do processo. Tamhém não se pode 
~on c l u ir inequ ivocamente a respeito de qual coletor foi mais eficiente. Somente se pc1Tehe que a separação magnét ica 
prév ia possibil itou obter (como seria de se esperar) concentrado com maior teor de fe rro. 

Outro ponto de destaque seria o alt íssimo teor de lúsforo nesses concen trados. se comparado com as especiticac;ões de 
mi nérios de ferro empregados na siderurg ia (Araújo. I 'JlJ7: Oliveira.200:l: ). Em virt ude disso. uma campanha 
experimental de li xiviação ácida desse mater ial fni reali zada (utili zando ácido acét ico c ácido clorídri co). a qual será 
objeto de publi cação futu ra. 
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4. CONCLUSÃO 

Através da caracteri zação tecnológica do materi al em estuuo verificou-se que o mesmo é composto basicamente por 
magnelil~:t . hcma tita e ilmLnila, sendo a magnctita o mineral dominante c a hernat il:.l apresenta-se usualmente como 
martita. 

A aplicação desse re jei to industrial d iretamente na metalurgia, como um agregado ao minério hematítico, é descartada, 
atualmcnte: não só pela maior diliculdauc de se trabalhar a magnctita nos processos siderúrgicos. como também devido 
ao elevado tcnr de fósforo presente. Em se resolvendo o problema da contaminaçüo por fósforo, uma aplicação 
siderúrgica ex itosa seria cm processos de ag lomeração, nomeadammtc na sintcrit.ação e pclolização, pois a reac;ão de 
oxidaçân Jc magnetita para hcmatita é exotérmica (Cioud c ManueL 2003: Zuluaga, 2(XJ2: Yang, 19':n), resultando, para 
os processos citados, ganhos energéti cos (c. portanto, económ icos) típicos J e 30 %. 

Utili '"açõcs scnmdárias do rejeito magnético de Tapira, naturalmente são possíveis, como, para se citarem dois 
exemplos. cama de liltragem cm leitos de jigucs centrífugos (após bitolamcnto) e como meio densiticador em processos 
de afunda- flutua (como, por exemplo, na separação entre tluorita c quartzo). Já para sua utili zação como meio 
densificauor uc lamas de sondag~m. serü ncccssüria a LJUantificação de sua radiati vidadc naturaL já que sua ocorrência 
pode inviabilizar esse uso. quando da adoç<io de pcrtilagcm por gamamctria, o que é regra na indústria de prospcçflo 
pctrolíkra. No presente traba lho nenhuma med ida do nível de rad iat ivi uadc desse material Iili feita. 

Com relação aos estudos de concen tra<;flo rcali zauos, os mesmos foram empregados a fim de se direcionar um possível 
caminho a ser seguido cm estudos futuros com o material cm questão. Assim . nova separação magnética parece ser a 
operação unitüria mais adequada. previamente a outra(s) visando ii climin;H;ão da fase portadora de fósfúro. 

Os autores agradecem a Fertilizantes Fosfatados S. A. - FosfertiL pelas amostras c pelo suporte analítico concedido, 
bem como ao prof. Gera ldo Magcla da Costa, do Departamento de Quími ca da UFOP, pelo seu apoio na espectroscopia 
Mossbauer. 
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