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RESUMO
Os métodos convencionais de separação magnética. separam as partículas desviando-as da corrente princ ipal ou
colecc ionando-as em matri zes. No entanto nenhum deste métodos convencionais apresenta a característica de
classificar as partículas enquanto elas são Sl'paradas. O no vo scpa radnr-classi licador magnético desenvolvido, pam
além da apresentação de um novo processo de separa\ão, preenche esta lacuna. Este processo de separaçãoc lassificação é conseguido atravl!s de uma geometria inovadora aplicada a uma conliguração també m ela inovadora.
É feita uma breve an:ílisc dos separadores magnéticos actualm.:nte mais utilizados na indústri a c seus resultados
ge néri cos em termos de classilicaçào de partículas magnéticas.O novo separador-classificador é apresentado e os
se us princípios de operação descritos. São destacadas duas prim:ipais aplicações do novo separador-classificador: a
separação e classiticação de materiai s paramagnéticos com a mesma naturet.a (constituição química) mas co m
diferentes graus de pureza. c a scparaçiio-classiticac;ão de materiais paramagnéticos segundo a sua natureza
(constitui ção química). São ainda di snllidas outras aplicações práticas possíveis para o novo separador-classiticador
magnético.

PALAVRAS-CHAVE: separação magnética: dassilica\ão magné ti ca: processamento de minérios. materiais
pararnagnétÍClls.
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!.INTRODUÇÃO
A separação magnética de minérios constitui uma área hem desenvolvida: v;írio s separadores magnéticos foram
desenhados c construídos e várias patentes l(mun registadas contemplando os mais variados aparelhos separadores.
Deste modo pode afirmar-se que hoje c m dia a separação magnética de partículas magnét icas é consegu id a com
grande precisão.
Verifica -se no entanto, que os modelos com aplicação prática industrial se podem dividir cm doi s principais ramos:
os separadores magnéticos que atingem os objectivos de separação desviando as partículas magnética s da corrente
principal - c.g. separação magnética de gradi ente livre -. c os separadores magnéticos que atingem os mes mos
obj ecti vos de separação coleccionando as partículas magnéticas cm matri1.cs krnunagnélicas - e.g. se paração
magnética de alto gradi ente.
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fi gu ra I - Processos de separaç~o lípicos (baseado em Augusto e Martins (2000a)): a) di agrama process ual típico:
h) operação de um separador magnético Perrnroll: c) separação magnéti ca de qued a li vre: d ) separação magnéli ca de
gradiente li vre.
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Isto quer dizer que nenhum dos modelos de separação magnética desenvo lvidos até ao momento apresenta a
caracte rística de c lassificar difcrencialm.:nte as partículas .:n4uanto elas são separadas (Augusto c Martins, 2000a).
De fac to. verifi ca-se invariavelmente LjU<: os separadores magnéticos actuai s são apenas capat.es. numa só passagem.
de separar o !luxo alimentado cm três class.:s (Figura I): a classe das partículas magnéticas. a classe dos mistos c a
classe das partículas não magnética s. Para se obter uma classificação mais refinada das partículas magnét icas
teremos de efectuar várias passagens no mesmo separador. ou alternativamente utilizar os chamados sistemas em
cascata (Figura 2).
Deste modo, verificava-se a falta neste tipo de indústria de um separador magnético, 4ue classificasse as partículas
magnéti cas ii medida qu<: das fossem separadas. T.:ndo este ubj.:cti vo cm vista d.:scnvol veu- se um novo separadorclass ificador magnético que consegue obter uma classi fi cação diferencial das partículas magnéticas (Augusto ct ai..
2002a. h), aliada a uma scparw;ão magnética. numa mesma m;i4uina c com uma só passagem.
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Figura 2 - Proc~ssos de s~paração magnética em cascata clássicos (bascadn cm Augusto c Martins (2000a)): a)
separador de disco rotativo (via seca); h) se paradores de tambor cm contracorrente (via húmida).

2. O NOVO SEPARADOR-CLASSIFICADOR MAGNÉTICO
Na Figura 3 apresenta-se uma rcprcsenta<;ão esquemática do design do novo separador-classificador magnético.
A teoria suporte do novo aparelho pode ser cncnntrada cm Augusto (2001a), ou em Augusto et ai (prcp-a,b) c
detalhes sohre o dcs ign (entre outrns ) cm Augusto (2001h). Aqui será apenas dada urna dcscriç~o breve do
fun cionamento do scparador-class iticador. Será anali sado o caso mais complicado c geral que é o do corpo em
rotação.
O pormenor fundamen tal é a conjunção entre a confi guração geométrica de funil apresentada pelo corpo (estático,
ou cm rotação), com a con figuração de L·ampo magnéti co concê ntrico radial provocada pel o cabo supercondutor.
De vido a esta conjunçüo as partículas magnéticas que são injectadas tangenc iahncnte pela a limentação na superfície
do corpo do separador-classificador. sofrer;õo um força magnética com sentido inverso ao da força centrífuga
actuante nas mes mas. uma vez 4ue a força magnética pode ser definida por Strad ling ( 1993),
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m·x

F = - - · B"VB
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J..lo
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(válida para partícu las pequenas paramagnéti..:as num meio wm susccptihi lidadc magnética dcspret.ável) .
Deste modo as partículas para as quais a susccptihilidadc magnéti..:a é suficiente para fazer n.lln que a força
magnét ica por e las sent ida ultrapasse c m magnitude a sua fon; a ..:entrilüga. cm vez de suhi rem na supertkie ..:om o
resto das partículas. descerão sobre a mesma . obtendo-se deste modo uma primeira separação. uma vez que o valor
desta susceptibilidade crítica pode ser esco lhido previamente Augusto (200 1a).
Ora. no seu movimento descendente. as partículas magnéticas irão aproximar-se gradua lmente do ce ntro do
separador. sofrendo assim uma força magnéti..:a gradua lmente superior. Esta fon;a magnética na maioria dos casos e
a um certo raio atingirá um valor tal que fará com que a partícula "le vante voo" cm direcção ao ..:ok..:tor central. Da
equação (I) apcrcehemo-nos que as partículas magnéti..:as que apresentem maior sus..:eptibi lid adc magnética sentirão
esta força magnética crítica num raio superior :1s restantes. pa rtindo assim cm dirc..:ção ao centro de um ponto mais
longínquo do que as restantes. c ..:hcga ndo deste modo ao ..:olcctor ..:entrai a um nível mais elevado. Desenhando
assim devidamente um co le(!or ..:entrai podemos recolher as partículas por classes de susccptihilidadc magnéti..:a
Augusto (200 I h).
As partícu las magnéticas cuja susceptib ilidade magnética sc·ja ele vada o suti..:icntc para descerem sobre a superfíc ie
do corpo do scparador-classitlcador. mas não seja elevada o sufici ente para sofrerem a força magnética nítica cairão
num co lector de hase centra l.

Figura 3 --Representação esquemútica do novo scparador-d assiti..:ador magnét iw (de Augusto c Mart ins ( 1999)):
A - corpo com a forma de funi l (que pode rodar ou não): B - ..:abo supaw ndutor: C - co lector ce ntral desenhado
para recolher as partícu las magnéticas por classes: D I c D~ - siste mas de alimentação para a wntiguração de corpo
c m rotação c estático. respc..: ti vamcntc: E - partícula alimentada ;1 um raio inicial ri : F- partí..:ula magnética .

3. ALGUMAS APLICAÇÕES PRÁTICAS POSSÍVEIS
Existem várias aplicações pr;íticas possíveis para este scparador-classi li cador. Iremos no entanto dcs ta..:ar d uas pela
sua ap li cação di recta c por const ituírem dois casos prút i..:os cxtn:mamentc elucidati vos .
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3.l.Classificação de minérios segundo a sua natureza (constituição química)- selectividade
Vamos supor que temos um alimentação constituída por diversos minérios entre os quais volframite, hematite,
cromite e rodonite (todos I 00')0, puros). sendo o resto da alimentação partículas ferromagnéticas. paramagnéticas ou
1
1
diamagnéticas cujas susceptibilidades magnéticas são mais baixas que 3.8E-7 nr /kg ou maiores que 2.7E-6 m /kg.
Pretendemos então separar as quatro espécies paramagnéticas apontadas urnas das outras c do resto das partículas
presentes na alirnentw;ão. Utilizando então o novo separador-classificador com os parâmetros ajustados pelos
valores apresentados em Augusto e Martins (2002b), obteríamos as trajectórias apresentadas na Figura 4.
Na Figura 5 apresenta-se um esquema genérico da classificação de minérios segundo a sua natureza (constituição
química) utilizando o novo scparador-classiticador magnético.
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Figura 4- Simulações das trajectórias seguidas pelas partículas de diferentes minérios pararnagnéticos.
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Figura 5 - Representação esquemática das trajectórias seguidas por todos os tipos de partículas alimentadas ao
sistema (baseado cm Augusto c Martins ( 2002b) ).
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3.2.Ciassificação de minérios segundo o seu grau de pureza
Vamos supor que ternos um alimentação constituída por diversos minérios entre os quais volframite cm variados
graus de pureza, sendo o resto da alimentação partículas ferromagnéticas . paramagnéticas ou diamagnéticas cujas
1
susceptibi li dades magnéticas são mais haixas que 4E-7 m'/kg ou maiores que 1.2E-6 m /kg. Pr~tcndcmos então
separar e classificar a volframite consoante o seu gra u de pureza. entre os 33.23'Yr· c 100'/f,_ Utilizando então o novo
separador-classificador com os parâmetros ajustados pelos va lores apre se ntados cm Augusto c Martins (2002b).
obteríamos as trajectórias apresentadas na Fi gura 6.
Na Figura 7 apresenta-se um esquema genérico da classificação de minérios segundo o seu grau de pureza utilizando
o novo separador-cla ssificador magnt5tico.
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Figura 6- Si mulações das trajectórias segu idas pelas partículas de vo lframitc a diferentes graus de pureza.

ParUculas Oiamagnéhcas
e Paramagnet~eas Fracas
Paniculas Fenomagnéhcas

o Paramagn9ticas Fortes

%

P.Miiculas
Paro:tmagnét1<:as.
com ba1.m grau
do pureza

Figura 7 - Represe ntação esque mática das trajectórias seguidas por lodos os tipos de partículas alimentadas ao
sistema (baseado em Augusto c Martins (200211)).
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O sector da separação magnética emoora oem desenvolvido aprese nta uma Jcficiência a nível Ja classilicação dos
minérios magnéticos de aco rdo com a sua susccptioilidade magnética. O novo separador-classificador por nós
desenvolvido c aqui apresentado, preenche esta lac una . aliando ainda ii separação magnética uma classificação
diferencial das partículas c utilizando para o eleito o mesmo aparelho. sendo ainda apenas necessária uma passagem
do material pelo mesmo.
Dcsre mouo providenciar-se-ão reduçües de custos a nível glooal. e ainda particularmente a nível de solventes. no
caso da separac;ão-cbssificação das partículas magnéticas por grau de pureza.
São diversas as possíveis ap licaçô" industriais futuras dest e novo aparelho, embora apenas tenham sido analisadas
duas das mais i mcdiatas.
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