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RESUMO 

Com o avanço do conhecimento das minas de Sapccado c Galinheiro quanto aos itabiritos, constatou-se um volume 
signiticativo de itabiritos médios silicosos nessas minas. O conhecimento das características tecnológicas destes 
itabiritos méuios silicosos c o desenvolvimento de uma rota que possibilite seu aproveitamento ocasionaria um aumento 
de reservas signitíeativo. Portanto, foram caracterizados tecnologicamente c estudadas várias rotas para os itabiritos 
médios silicosos das minas de Galinheiro, Sapccado c Pico, que dctincm o Complexo Pico. As rotas estudadns foram 
dividas cm duas partes, na primeira foi estudada uma rota que possibilitasse a produção de "sintcr feed" c "pcllet fccd 
tine", jú na segunda parte, fóram estudas rotas que permitissem somente produção de "pcllct fccd fine".Os estudos 
realizados contemplaram anúlise mineralógica, testes de jigagcm, espirais concentradoras, separação magnética, 
moagem, deslamagcm c !lotação c, alguns deles, foram desenvolvidos cm planta piloto c outros cm laboratório.Os 
resultados dos testes mostram que a produção de "sintcr fccd" é inviúvcl, uma vez que a fi·ação -6,35 +I ,00 mm 
apresenta-se com grau de I ibcração oaixo c teores elevados de Si O c c a fração -I ,00 +0, 15 mm não apresentou um grau 
de liberação suficiente para concentração esperada para esta fração, que também apresenta teores elevados de Si02.Em 
face disto, t:IZ-se ncccss:'lrio a cominuição das fi·açõcs do ''sintcr fecd' ' possibilitando seu aproveitamento para a 
produção de "pdlct tl:cd tine", que constituí a segunda parte dos estudos. Dentre as sete rotas estudas na segunda parte, 
três mostram melhores resultados considerando-se recuperações, eficiências c coeficientes de separação, e, 
concentrados tinais com teores de Si02 adequados. /\ssim sendo, o aproveitamento dos itabiritos médios silicosos 
mostra-se viúve! tecnicamente para a produção de "pcllct fccd fine" utilizando !lotação. 

PI\ LA VR/\S-CII/\ VE: itabiritos médios silicosos, concentração, mineralogia. 

ABSTRACT 

With thc advancc of thc knowlcdge of thc Sapccado and Galinheiro mines about thc itabiritos, a significant volume of 
medi um itabiritc siliccous was cvidcnccd in thcsc mines. Thc knowlcdgc of thc tcchnological charactcristics of thcsc 
mcdium itabiritcs siliccous and lhe dcvdopmcnt of a routc that makcs possiblc its cxploitation would cause in a 
significant incrcase of reserves. Thercforc, they had bccn charactcrizcd tcchnologically and studicd some routes for the 
mcdium itabiritcs siliceous ofthc Sapccado and Galinheiro mines that dctine lhe Pico Complcx. The studicd routcs had 
bccn dividing in two paris, in thc tirst onc a routc that had madc possible lhe production of"sintcr fccd" and "pcllct fccd 
finc"in thc sccond pari. routcs that only allowed thc production of "pellet fced fine". Thc carricd through studies had 
contcmplatcd mincralogical analysis. tests ofjig, conccntrative spirals, magnctic scparation, milling, remove slimcs and 
tlotation amL some of thcm, had bccn dcvclopcd in plant pilot and othcrs in laboratory. The tcsts rcsults show that 
"sintcr tccd" production is impracticable, thc fraction -{1.35 +I ,00 mm prcscnts with releasc dcgrcc low c high Si02 

grades and fraction -1.00 +0, 15 mm did not prcscnt cnough rclcasc dcgree for conccntration waitcd for this fraction and 
prcscnts high Si02 grades. ln face of this. thc "sintcr tecd" grinding bccomes neccssary making possiblc its cxploitation 
for "pcllct ICcd linc" production, this constitutcd thc second pari of the stuclies. Amongst thc scven routcs studics in the 
second pari. thrcc show bcttcr rcsultcd considcring rccovcrics, erticicncics and separation coefficients and, conccntrated 
final with adequa te Si02 grades. Thus bcing, thc cxploitation of medi um itnbirites siliccous tcchnical revcals viablc for 
the production of"pcllct tCcd finishcs" fór tlotation. 

KEY- WORDS: medi um itabirite siliceous, conccntracion, mincralogy. 
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I. INTRODUÇÃO 

Os itabiritos médios silicosos representam pacotes de itahiritos silicosos médios (ou como s inôntmos mediamentc 
abrandados, scmiduros ou scmifriúvcis), que apresentam como principal característica grande percentual de partição dos 
seus fragmentos nas fai xas mais grossas de sua distribuição granulométrica. Quimicamente, esse litotipo é eompar<ível 
aos itabiritos silicosos f~ · iáveis (IFSs) ou seja apresentam teores de ferro abaixo de 52'Y.,. 

Atualmcnte essa tipologia é considerada estéril dentro das cavas, porém a utili zação económica desses pacotes podcrú 
ser otimizada, considerando o emprego de cominuição de grãos (moagem) e/ou o uso de técnicas de concentração 
adequadas, podendo, possivelmente, esse litotipo contribuir na geração de produtos. 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

Este estudo tem por objctivo o levantamento de dados químico, granulométrico c mineralógico dos itabiritos méd ios 
silicosos pertencentes às cavas de Galinheiro, Sapccado c Pico, visando entender seus comportamentos quando 
submetidos aos processos de bene ficiamento. 

Para tal foram sclccionadas três amostras pertencentes às respectivas cavas (figura O I), que foram submetidas a dois 
estágios de britagcm: abaixo de 37,5mm c abaixo de 6,35mm, respectivamente, na Planta Piloto do Miguclão (PPMIG). 
Posteriormente esse material foi blendado c peneirado cm faixas granulométricas, pós homogcnização c quartcamcnto. 
O blcndc utilizado foi de 50% do IMS de Sapccado, 25% do IMS de Galinheiro c 25% do IMS do Pico. 

Com os materiais abaixo de 6,35mm c depois de composta a mistura gerou-se as fraçõcs -X,OOmm + I ,OOmm (sintcrfccd 
grosso}, -I ,OOmm +0, IS mm (sinterfccd fin o), -0, IS mm +0,009 mm ( dcslamado) c -0,009 mm (lama). 

As fraçõcs granulométricas geradas foram caracterizadas por métodos analíticos químicos (fluorescência de raios X), 
granulométricos c mineralógicos (análise petrográfica macroscópica c microscópica , além de mineralogia quantitativa 
empregando microscopia ótica). 

Os testes de concentração cm escala piloto c bancada (Figura O I) incluíram separação gravítica (jigagcm c espirais 
concentradoras ), separação magnética, moagem, dcslamagcm c !lotação. Todos os testes de beneficiamento foram 
caracterizados quimicamente por análi ses de fluorescência de raios X c plasma. 

ESTUDOS REALIZAI>OS PARA ITAeiRITOS SILICOSOS MÉDIOS (IMSI 
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Figura O I : Testes de concentrações utilizados para o estudo dos itabiritos médios silicosos do Complexo Pico. 
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As rotas de concentração estudadas foram dividas cm duas partes, na primeira parte (Figura 02) foi estudada a rota I 
visando a produção de "sinterfeed' c "pelletfeedjine" c na segunda parte (Figuras 03A e 038), foram estudas rotas que 
permitissem somente a produção de "pelletfecd.fine" . 

..... 

.... 

..illi..::":· ;·: 

. ... 
.Ai/ -· 

Figura 02: Rota de concentração O I visando a produção de "sinter.feed" e "pellet feedfine" 
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Figura 03: Rota de concentração 02(A) c rota de concentração 02(8) dos itabiritos médios silicosos visando a produção 
de ··pefletfi.'edjine ·· 

3. ANÁLISE PETROGRÁFICA E MINERALÓGICA. 

A análise mineralógica foi executada nas fraçõcs -37,5mm + 12,5mm, -12,5mm +6,3mm, -6,3mm +lmm, -lmm 
+0, 150mm, -0, 150mm +0,038mm c-0,038mm + 9p. 

Para as fraçõcs mais finas (sinta fced tino c pcllct .fi_'ed) foram mensurados quinhentos grãos por amostra e foram 
quantificadas suas porcentagens cm peso através de contagem metalográfica/mineralógica. 

Já para as Ü1ixas mais grossas (granulados c sintcrfeed grosso) utilizou-se uma técnica metodológica um pouco mais 
refinada, onde foi considerado o tipo de partição cm fragmentos que cada amostra apresenta e para cada tipo foram 
medidas suas respectivas massas. Posteriormente foram feitas análises mineralógicas por estimativa visual que, 
juntamente com a massa de cada fragmento , possibilitou ponderar cada percentual de participação dos tipos de 
fragmentos observados. Vale ressaltar que a utilização da técnica descrita acima ocorreu devido à observação, já no 
campo, das diferentes partições dos fragmentos. 
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A classificação macroscópica empregada, para cada um dos tipos de fragmentos observados nas amostr;ts de itabiritos 
médios silicosos estudados fói: fi ·agmento bandado, fragmentn plan"1ide. fragmento plaeóide poros(' . fragmcnt n 
subanguloso compacto, fragmento subanguloso poroso, fragmento ;u·g i loso, fr;tgmento lt idratado. fra gmento de quart zo. 
crosta laterítica c fragmento magnctíti co. 

Na figura 04 são mostrados os resultados obtidos paras as três cav;ts cm n:ia<;;lo au tipo c quantid;tde de fragmentos 
observados. 

Partiç~g dos Fr~gn'Wlntos. MIBs das C~vu- Fr;~ça o <37,5mm ~ 1 2.5mm Partoç>lo d o5 fra gment os . Mit.> s d.~~ Cavas - I r;, ç;lo ~ 11 . 5rnm >fi .3rnm 

: 

Figura 04: Partições macroscópicas dos itabiritos médios silicosos para as frações -37,5mm + 12,5mm (A) c -12,5mm 
+6,35mm (8). 

Note que para a fração -37 ,5mm + 12,5mm, em todos os itabiritos médios silicosos prevalecem os fragmentos bandados, 
porém: 
-os fragmentos bandados são dominantes em todos os tipos, porém para Sapccado seu percentual é maior; 
-em Galinheiro os fragmentos placóides mostram percentuais próximos aos encontrados para os fragmentos bandados; 
- em Sapecado os fragmentos placóidcs apresentam porcentagens muito semelhantes para fragmentos subangulosos 
compactos porosos; 
- no Pico a participação dos vários fragmentos configura uma distribuição linear. 

Para a fração -12 ,5mm +6,3mm, observa-se: 
- para Galinheiro há predomínio de fragmentos placóides; 
- para Sapccado os fragmentos bandados apresentam percentuais próximos aos obtidos para os fragmentos 
subangulosos/subarredondados compactos porosos; 
-para o Pico os fragmentos bandados, placóides c placóidcs porosos apresentam porcentagens muito próximas . 

Petrograficamcnte os itabiritos médios silicosos mostram bandamento/laminaçào bem dcfínido, onde lâminas 
quartzosas se intercalam as porções ferruginosas balizando essa estrutura (fotomicrografía 01 ). As lâminas quartzosas 
mostram textura granoblástica (fotomicrografía 02) defínida pelo arranjo de cristais de quartzo . Por vezes, essas porções 
mostram infiltrações generalizadas de goethita que soldam os cristais de quartzo. As lâminas ferruginosas apresentam 
textura granoblástica e/ou lepidogranoblástica, balizada pelo arranjo de cristai s de hcmatita granular, hcmatita especular 
e, por vezes, hcmatita tabular e magnetita. Quartzo também compõe a trama das bandas ferruginosas (fotomicrografia 
03) . 

Cristais de martita são observados cm alguns fragmentos dos ltabiritos médios silicosos do Pico c Sapecado, ocorrendo 
como um mineral acessório a secundário. Destaca-se a presença de um fragmento de itabirito magnctítico no IMS do 
Pico, mostrando bandas ferruginosas com textura granoblástica definida por cristais de magnctita c martita intercaladas 
com bandas granoblásticas quartzosas, onde infiltrações de goethita cimentam os cristais de quartzo e alteram a 
mineralogia ferruginosa. 

Goethita ocorre em proporções variadas dentro de cada fragmento analisado c, por vezes, encontra-se ausente. Para o 
IMS de Sapecado é observado óxido de manganês, localmente, associado as goethitas. Gibbisita também está presente , 
não somente nos fragmentos hidratados, argilosos e/ou crosta latcrítica . Esse mineral ocorre formando horizontes 
maciços ou como cristais bem definidos preenchendo estruturas coloidais. Vale ressaltar sua associação com goethita ou 
tingida por filmes limoníticos. 
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A análise mineralógica, como dito anterionnente, foi realizada em cada fração granulométríca estudada e a partir do 
percentual mineralógico obtido para cada fração. juntamente com a massa retida nessa, calcula-se a composição 
mineralógica real chamada de composição global da amostra. Na figura 05 é mostrada a composição global de cada 
umas das amostras estudadas de itabiritos médios silicosos. 

Fotomicrografias I, 2 e 3: Aspectos petrográficos dos itabiritos médios silicosos estudados. 

Observe que: 
-as três amostras são essencialmente hematíticas, com pequenas contribuições martíticas e magnetíticas; 
- o lMS de Galinheiro é o mais rico em fases ferruginosas; 
- o IMS com os menores teores de fases ferruginosas e as maiores proporções de sílica, ou seja o mais pobre, é o da 
cava do Pico; 
- martita ocorre em maiores proporções no IMS do Pico; 
- magnetita é mais representativa nos itabiritos médios silicosos de Sapecado e Pico; 
- os maiores graus de hidratação ocorrem nos itabiritos médios silicosos de Sapecado e Pico, que apresentam valores 
muito semelhantes entre si. 

Composição Global - Mibs das Cavas 
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Mineralogia 

~Sapecado O Galinheiro 

Hematita Hematita Hematita Hematita Outros 
Cava I granular tabular especular sinuosa Martita Magnetita Goethita Limonita Quartzo Gibbisita Caolinita Minerais 
Sapeca do 28,62 11,82 6,89 4 27 3,00 4,38 5,81 1,88 31,40 166 0,08 0,21 
Galinheiro 34,88 15,73 6,88 1.28 2,98 267 1,13 080 32,it4 1,02 0,01 0,15 
Pico 25,07 10 12 5 72 o 83 8 51 512 504 1 61 36,24 1,58 008 0,08 

Figura 05: Composições globais obtidas para os itabiritos médios silicosos das cavas de Galinheiro, Sapecado e Pico. 
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É importante também destacar que foi levantado o grau de liberação mineralógica para o quartzo em todas as frações 
estudadas das três amostras e os resultados mostraram que o itabirito médio silicoso de Galinheiro mostra o maior grau 
de liberação para esse silicato enquanto o lMS de Sapecado apresenta os menores graus de liberação. 

4. CARACTERIZAÇÃO TECNOLOGICA DOS ITABIRITOS MÉDIOS SILICOSOS 

As avaliações granuloquímicas dos itabiritos médios si licosos mostraram que: 
-a fração -31,5 +6,3 mm apresentou altos teores de Si02 (>20%); 
-distribuição em massa da amostra reduzida abaixo de 6,35 mm foi de 60,0%, 37,0% e 2,84%, respectivamente, para 
as fraçõcs -8,00 +O, 15 mm, -0, 15 +0,009 mm e -0,009 mm; 
- os teores de Si02 nas frações -8,00 + I ,00 mm, -I ,00 +0, 15 mm c -0,15 +0,09 mm mostraram-se elevados, sendo de 
20%,27,% e 53,%, respectivamente. 

O grau de liberação (Figura 06) das frações granulométricas expresso como distribuição de Si02 para o flutuado 
mostrou-se baixo na fração -8,00 + l ,00 mm e mais e levado nas frações -I ,00 +0, 15 mm e -0,15 +0,038 mm. 
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Figura 06- Distribuição de Si02 para o flutuado das frações os itabiritos médios silicosos 

Nos estudos da rota O I visando a produção de "sinter feed" e "pefletfeed fine" observou-se que a concentração das 
fraçõcs -8,00 + I ,00 mm e -1,00 +0, 15 mm, respectivamente por jigagem e separação magnética/espirais concentradoras, 
não foi efetiva gerando concentrados com elevados teores de Si02 (16,00% c 14,00o/o/9,00%, respectivamente). 

Ressalta-se que a concentração da fração -1,00 +0,15 mm por separação magnética mostrou melhor desempenho 
(eficiência de separação e índice de seletividade maiores) quando comparada com a concentração por espirais 
concentradoras, embora o concentrado obtido no teste com espirais tenha apresentado menor teor de Si02• 

A concentração das frações -0, 15 mm natural e -0,15 mm obtida a partir da moagem do rejeito da jigagem por tlotação 
mostrou-se possível gerando concentrados com teores de Si0 2 inferiores a 2% e indicaram a possibilidade de produção 
pe/let feed fine. 

Os estudos para a obtenção de pellet feed fine através da rota 02 mostraram que os testes de flotação, em escala de 
bancada, com a fração -8,00 +0, 15 mm moída abaixo de 0,15 mm possibilitaram a obtenção de concentrados também 
com baixos teores de Si02 (< 2,00%). Todavia os testes cm escala piloto com a mistura das frações -0,15 mm natural e-
0,15 mm molda utilizando circuitos compostos por células mecânicas, colunas de notação e circuitos mistos geraram 
concentrados com altos teores de Si02 (<6,00%) não confirmando os resultados obtidos nos testes em escala de 
bancada. 

Tanto na rota O I quanto na rota 02 os estudos de cinética de flotaçào mostraram que as frações -0, 15 mm obtidas a 
partir de moagens apresentaram constantes de cinéticas maiores quando comparadas com a constante de cinética da 
fração -0,15 mm natural conforme mostrado na Tabela l. 
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Tabela I - Constantes de cinética de !:lotação das frações -0, 15 mm dos estudos com itabiritos médios silicosos 

Rota Oescol~lO lempo de rnoa• em Const•ntt Clnetlea 11.1 
25' 2!12 

·0,15 mm mo1do (reJerto J1gue 3)' 3.03 
01 moldo) 40' 3.04 

I 
50' 3,16 

.0,15 mm natural 2.31 
r .0,15 mm moido (-8.00 .0,15 

40' 2.46 02 mmmoodo) 
.() 15 mm naturil 235 

Face a inviabilidade de obtenção de sinter feed mostrada na rota O I e os resultados não satisfatórios obtidos em escala 
piloto na rota 02, outros circuitos (Figura 38) envolvendo flotação e moagem foram estudados. 

Os circuitos avaliados foram divididos cm dois grupos a saber: 
-moagem/notação da fração -8,00 +0,15 mm moída separadamente da moagem/flotação da fração -0,15 mm natural; 
-concentração por flotação das fraçõcs -0,15mm natural e -8,0 +0, 15 mm moída em conjunto. 

Os testes de flotação cm cada circuito foram realizados considerando os tempos de moagem de 05, I O c 15 minutos para 
a fraçào -0,15 mm natural c tempos de moagem de 20, 30, 40 c 50 minutos para a fração -8,00 +0, 15 mm. 

Os resultados dos testes com os melhores tempos de moagem para as frações -8,00 +0,15 mm e -0,15 mm e os 
resultados dos testes realizados cm planta piloto na rota 02 podem ser vistos na Figura 07, onde se têm um gráfico 
representado pelo coeficiente de separação (CS = recuperação de ferro + recuperação da Si02 para o rejeito - I 00) 
\'ersus a eficiência de separação (ES = [recuperação de ferro - recuperação mássica ]/[ I 00 - teor de ferro na alimentação 
X 1,429]). 
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Figura 07 -Gráfico comparativo entre os circuitos de flotação aplicados no estudo dos itabiritos médios silicosos 

Observa-se que os testes nos circuitos onde a concentração das fraçõcs foi realizada separadamente mostraram melhores 
resultados, cxceção ao circuito que previu a moagem c flotação da fração abaixo de 8,00 mm. Exemplos deste 
comportamento podem ser vistos na Tabela 11. 

Tabela 11 - Exemplo representativo dos testes realizados circuitos visando produção de pellet feed 
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A recuperação dos finos contidos nas lamas foi avaliada através de testes de separação magnética que apresentaram 
concentrados com altos teores de Si02 (>2,93%) e baixas recuperações mássicas 

Os testes de sedimentação realizados com as lamas geradas nas rotas O I e 02 resultaram cm áreas unitárias de 
sedimentação baixas e os testes de fi ltragem convencional com concentrados da flotação mostraram umidades baixas 
para altas taxas unitárias de filtragem 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos foi possível considerar que: 

-o baixo grau de liberação da fração -8,0 + 1,00 mm mostrou a dificuldade concentração desta fr·ação e corroborou com 
pior desempenho da j igagem; 

- a concentração da fração- I ,00 +0,15 mm por separação magnética também não foi cfctiva para o teor de Si02 de sua 
alimentação; 

-o grau de liberação das frações -8,00 +I ,00 e -I ,00 +0, 15 mm associados aos resultados obtidos nos testes de jigagem 
e separação magnética indicaram não ser possível a obtenção de sinter feed a partir de itabiritos médios silicosos e a 
necessidade de cominuição da fração -8,00 +0, 15 mm abaixo de O, 15 mm, cuja liberação foi melhor. 

-os testes de flotação realizados com as frações- 0,15 mm natural c moídas indicaram a possibilidade de produção de 
pel/et feed fine; 

-os estudos dos c ircuitos para produção de pel/et feed fine mostraram que a concentração das frações -8,00 +0, IS mm 
moída separadamente da concentração da fração -0, I 5 mm natural levaram a melhores resultados em termos de 
recuperações, coeficiente de separação e eficiência de separação. 

-nos circuitos onde a moagem da fração -8,00 +0, 15 mm foi realizada separadamente da moagem da fração -0,15 mm, 
os resultados melhores estão associados a elevação do grau de liberação da fração -8,00 +0,15 mm cominuida abaixo de 
0,15 mm e a elevação do grau de liberação e "ativação das superfícies" das partículas da fração -0,15 mm natural. 
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