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RESUMO 

A etapa inicial da produção de alumínio primário compreende a digestão da bauxita em soda cáustica para a posterior 
produção de alumina através do processo Bayer. A parcela de sílica que reage neste processo e que está relacionada à 
presença de argilomincrais, é denominada sílica reativa e é responsável pelo aumento no consumo de soda cáustica sem 
que haja contribuição para a geração de alumina. Dessa forma, este estudo teve por objetivo avaliar a possibilidade de 
minimizar esses teores através da redução do "top size" do minério de bauxita da Mineração Rio do Norte (MRN). 

Foram estudadas amostras das três minas atualmente lavradas, a composição do ROM que alimenta a unid,ade de 
beneficiamento e o produto granulado. Cada amostra foi britada em "top size" de 3,0 a I ,0", de forma a avaliar a 
influência dessa operação nos teores de sílica reativa; paralelamente determinaram-se os teores de alumina aproveitável. 
O procedimento experimental envolveu peneiramento a úmido das amostras cominuídas, separações minerais em 
líquidos densos e em polpa de ferrosilício com análises químicas dos produtos obtidos e a caracterização das 
associações minerais por microscopia eletrônica de varredura para as frações acima de 25 ,4 mm das amostras que 
compõem o ROM. 

Os resultados obtidos demonstram tendência à redução nos teores de sílica reativa com a redução do top size de 
britagem. A separação mineral em meio denso indica que a sílica reativa se concentra nos produtos afundados, 
contrariamente à alumina aproveitável, cujos maiores teores estão nos produtos flutuados. As fotomicrografias 
evidenciam que a sílica reativa concentra-se essencialmente em massas de caulinita nas bordas e veios dos fragmentos. 

PALA VRAS-CHAYE: caracterização tecnológica, bauxita, britagem, sílica reativa 

ABSTRACT 

The initial phase of aluminum production performed by lhe Bayer Process considers lhe reaction between sodium 
hydroxide and the bauxite (lhe main raw material for alumina and further aluminum production). The amount of silica 
that reacts in this process (reactive silica) is related to clay minerais and it is responsible for increasing the consumption 
of NaOH without any improvemenl on profitable alumina recovery. ln this sense, this paper aims to investigate the 
reduction of reactive sílica grade through the reduction of the top-size crushing of lhe Mineração Rio do Norte (MRN) 
bauxite ore. 

The studies were conducted in five different samples: one sample from each mine (total of three), the ROM composed 
by the three samples and the lump product. Each sample was continuously homogenized and splitted to obtain aliquots 
for the comminution tests; each aliquot was crushed in three different top-sizes: 3, 2, 1.5 and I inches. The different 
products (PB <3"; PI3<2"; PB < I ,5"; PB <I") were screened and then conducl to mineral separation by sink-float and 
heavy liquids; ali products wcre analyzed to determine the total and reactive silica and total and profitable alumina 
grades, besides it was determined the grades of secondary elements (Fe20 3, Ti02, LO!). The microeslrutural 
characterization was conducl by SEM analyses on the samples of the mines in their current top-size (3 in), just for the 
grain size fractions above 25.4 mm. 

The studies were carried out on five samples (three from the distinct mines, the ROM, and the lump product). Each 
sample was crushed in three different top sizes (3 , 2, 1.5 and I inches) to investigate the influence of comminution on 
silica reactive grades . The crushed products were screened and then conducted to mineral separation by sink-float and 
heavy liquids; ali products were analyzed to determine the main oxides, reactive silica and profitable alumina grades. 
Besides the microestrutural characterization was conducted by SEM. 

KEY WORDS: process mineralogy, bauxite, crushing, reactive silica 
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1 INTRODUÇÃO 

A Mineração Rio do Norte- MRN , situada na região do rio Trombetas, noroeste do estado do Paní , cm meio à floresta 
Amazônica, processa em uma única usina de beneficiamento matéria prima (bauxita) proveniente de três minas 
denominadas Almeidas, Aviso e Saracá. Após programa de expansão entre os anos de 2000 e 2003 (REIS, 2003; 
MRN), a capacidade instalada da usina passou a 25,5 Mt anuais (produção estimada para 2007), sendo 18,5 Mt de 
produto final e 7,0 Mt de rejeito (recuperação mássica aproximada de 70 a 72%), suprindo X3% das demandas do 
mercado nacional para produção de alumínio primário (base no ano de 2005 - DNPM: Sumário Mineral Brasileiro 
2006). Cerca de 70% da produção destina-se ao mercado nacional (Aiumar e Alunorte) e o restante aos Estados Unidos, 
Canadá e Europa. 

Uma dificuldade recorrente na explotação de bauxita é a de se garantir um produto final com teores de alumina 
aproveitável da ordem de 50% e de sí lica reativa abaixo de 4% (REIS, 2003); para tal, a empresa lavra trê s diferentes 
platôs cujas amostras de ROM são compostas antes do processamento, na proporção aproximada de 55% relativo a 
A viso, 30% a Almeidas e 15% a Saracá. 

O beneficiamento mineral compreende etapas de lavagem, ciclonagem c filtragem (MRN), gerando os produtos 
Granulado, Finos e Superfinos, nas proporções de 53%, 14% e 5%, respectivamente. O produto Granulado (top size 
aluai de 3") é obtido em uma etapa de desagregação das argilas através de um scrubber e duas etapas de peneiramento, 
com corte em I, 19 mm; o passante alimenta o circuito de Finos e Superfinos. O circuito de Finos (-I, 19 +0, I 05 
mm) consiste de dois estágios de ciclonagem em ciclones de 26" de diâmetro, cuja fração grossa (underflow) alimenta 3 
filtros horizontais e 2 filtros de correia. O circuito de Superfinos (abaixo de -0, I 05 mm) contempla duas etapas de 
ciclonagem em ciclones de I O" de diâmetro, com corte final cm 0,037 mm; este produto alimenta também os dois filtros 
de correia, superpondo-se à camada de Finos já lançada gerando produto Finos + Ultrafinos com granulação 
compreendida entre I, 19 e 0,037 mm. O material abaixo de 0,037 mm constitui o Rejeito Final , sendo encaminhado 
para a bacia de rejeito por gravidade, em tubulação de aço de 62" de diâmetro. 

1.1 Sílica reativa e alumina aproveitável 

A bauxita lavrada pela MRN é constituída essencialmente por gibbsita [AI(OH)J] , caulinita [Ah(Si20 5)(0H)4) ] , óxidos 
de ferro (hematita [Fe20 3] e goethita [FeOOH]) ; dentre os menores constituintes destacam-se quartzo [Si02] e anatásio 
[Ti02] (LIVI, 2006). 

A produção de alumínio metálico envolve a obtenção de alumina (AI20 3) a partir da bauxita (principal minério de 
alumínio- AI(OH)J), seguida de redução eletrolítica desta a alumínio metálico (AI0

); os principais processos envolvidos 
são, respe.ctivamente, Processo Bayer e Processo Hall-Héroult (Ramos, 1982; SHAFFER, 1985). 

A obtenção de alumina (através do Processo Bayer) é reali zada pela digestão da alumina contida na bauxita (Equação I) 
através de reação com hidróxido de sódio a altas temperaturas e pressão. As impurezas (quartzo, hematita, goethita, 
entre outros) não são dissolvidas, sendo filtradas como impurezas sólidas; o resíduo gerado é denominado lama 
vermelha (resíduo de elevado pH devido a altas concentrações de NaOH) (Ramos, 1982; SHAFFER, 1985). 

AI(OH)J (s) + 2 NaOH--+ 2 NaAI02 + 4 H20 Equação I - Digestão da alumina 

A alumina aproveitável ou disponível refere-se à parcela de alumina com propriedades tais que pode ser solubilizada 
pelo NaOH (etapa inicial do processo Bayer) sendo oriunda, essencialmente, da gibbsita; teores de alumina 
remanescentes são referentes a outros minerais, tais como argilominerais do tipo caulinita, dentre outros. A sílica, por 
sua vez, ocorre de duas formas principais: sílica reativa, relativa aos argilominerais (principalmente caulinita) e quartzo. 
A caulinita é atacada pela soda cáustica, formando silicato de sódio que reage com a solução de aluminato de sódio 
gerando um composto insolúvel denominado sílico-aluminato de sódio, o qual é descartado do processo junto à lama 
vermelha, resultando em aumento do consumo de soda cáustica e perda de alumina (SEVRYUKOV, 1950 apud LUZ, 
2005). Por essa razão, bauxitas com teores de sílica reativa superiores a 4% comprometem a viabilidade económica do 
processo Bayer, sendo estimado que para cada tonelada de sílica dissolvida no processo, aumenta-se o consumo de 
Na OH e as perdas de alumina em uma tonelada cada (I: I : 1 ); paralelamente, os custos operacionais elevam-se em 20% 
(LUZ, 2005). 

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi avaliar as possibilidades de se minimizar os teores de sílica reativa através da 
redução do "top size", de forma a obter um produto de melhor qualidade nesse quesito, paralelamente à maior 
flexibilização do planejamento de lavra. 
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2 MA TERIA IS E MÉTODOS 

Os estudos foram realizados sobre amostras de três minas - Aviso, Almeidas e Saracá, uma amostra composta da 
alimentação da unidade de beneficiamento (denominada ROM) e uma amostra do produto Granulado. A amostragem 
foi efetuada pela equipe da MRN, com coleta de 700 a 900 kg de cada amostra de mina e 550 kg de produto Granulado. 
Os estudos foram desenvolvidos no Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT) da USP segundo o procedimento 
experimental exposto nas Figuras I e 2 e detalhado a seguir. 

SARACÃ 
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Figura I - Preparação de amostras 
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Figura 2 - Fluxograma de procedimento experimental adotado 

Inicialmente, as amostras foram secas à temperatura ambiente em pilhas alongadas e, em seguida, submetidas a 
sucessivas etapas de britagem e homogeneização com obtenção de quatro diferentes produtos (distintos "top-sizes"), 
denominados: Produto <3"; Produto <2"; Produto< I ~"; Produto< I". É importante ressaltar que as amostragens foram 
realizadas sucessivamente em pilhas alongadas após cada estágio de britagem garantindo-se as condições de 
representatividade das várias amostras geradas. 

Os vinte produtos de britagem (cinco amostras com quatro diferentes "top-sizes") foram previamente submetidos a 
tamboramento em betoneira a 50% de sólidos (em massa) por cerca de 2 a 3 minutos para a desagregação do material 
argiloso (simulação do processo industrial), seguido de peneiramento a úmido nas aberturas de: 50,8; 38,1; 25,4; 12,7; 
6,35; 3,36; 1,19; 0,105; 0,037 e 0,020 mm; o passante foi deslamado em ciclone de 25 mm de diâmetro obtendo-se os 
produtos underflow e overflow. 

Os ensaios de separações minerais em meio denso foram realizados de forma a avaliar a liberação da sílica reativa. Para 
os intervalos granulométricos entre 50,8 e 3,36 mm utilizou-se separação em cone de meio denso com polpa de 
ferrosilício, nas densidades de 2,21 a 2,36 g/cm3

, crescentes para as frações mais finas a fim de se compensar o efeito 
causado pela redução da densidade aparente nas partículas mais grossas; já as frações entre -3,36+ I, 19 e -I, 19+0, I OS 
mm foram processadas em líquido denso (bromofórmio) na densidade de 2,55 g/cm3

. 

Todas as frações granulométricas, bem como os produtos de separações minerais, foram submetidos a análises químicas 
no laboratório da Mineração Rio do Norte, com determinações de Ah03, Si02, Fe20 3, Ti02 e perda ao fogo, além de 
Al20 3 aproveitável e Si02 reativa. J\ caracterização microestrutural foi realizada com o objetivo de verificar a forma de 
ocorrência dos argilominerais (essencialmente caulinita), através de microscopia eletrônica de varredura conjugada a 
sistema de microanálise por EDS; para tal, foram analisados fragmentos de dimensões superiores a 25,4 mm dos 
produtos com "top size" de 3" relativos às amostras que compõem o ROM (J\Imeidas, Aviso e Saracá). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As composições químicas das amostras estudadas estão apresentadas na Tabela I. 

Tabela I -Composição química das amostras estudadas 

Amostra AlzOJ (%) AlzOJ Ar('Yo) SiOz(%) SiOz RE(%) Fc20 3 ('X.) TiOz(%) PF(%) 

Aviso 48,5 39,3 8,94 8,56 12,2 1,82 28,5 

Almeidas 50,9 38,3 11,2 9,83 8,59 2, 11 27,2 

Saracá 54,9 39,2 II ,3 11,0 4,98 2,58 26,3 

ROM 51,0 38,2 10,4 9,17 I 0,7 2,00 25,9 

ROM cale. 50,1 39,0 9,96 9,31 10,1 2,03 27,8 

Granulado 54,1 48,3 4,71 4,29 10,8 1,46 28,9 

Nota: A/20 3 AP = alumina aproveitável e Si02 RE =sílica reativa; ROM_cal. refere-se aos resultados calculados 
pela composição das amostras das minas. 

As amostras provenientes das três minas são constituídas essencialmente por alumina (principalmente da gibbsita), com 
teores médios da ordem de 50%, sílica (de 8,9 a 11,3%, principalmente da caulinita, com quartzo subordinado), óxidos 
de ferro, com teores de 5% para Saracá e de 8,6 a 12,2% para as demais amostras; os teores de óxido de titânio são da 
ordem de 2,0%. Os elevados valores de perda ao fogo (da ordem de 25-30%) são devidos à própria gibbsita , além de 
argilominerais e outros minerais hidratados que ocorrem em menor proporção. 

Para o produto Granulado, resultante do processamento mineral com a remoção de lamas ( -0,03 7 mm), tem-se 
enriquecimento nos teores de alumina aproveitável (48,8% contra 38-39% nas demais amostras) e expressiva redução 
no teor de sílica. 

1.2 Análise granulométrica 

As curvas de distribuição granulométrica acumuladas no passante para os distintos produtos de britagem são 
apresentadas na Figura 3. 

As distribuições são muito semelhantes para as amostras ROM, Almeidas e Aviso, com conteúdos de lamas ( -0,03 7 
mm) entr.e 25,9 e 31 ,3%; para estas amostras praticamente não se verifica um aumento da geração de finos com a 
diminuição do "top size" de britagem (I a 2%). A amostra Sara cá, que mostra maior conteúdo de sílica realiva , 
apresenta comportamento algo distinto, com maiores proporções da fração -0,037 mm e valores crescentes com a 
redução do "top size" de britagem (de 29, I até 38,2% em massa). O produto Granulado apresenta distribuições 
granulométricas bem distintas das demais amostras, com proporção de finos significativamente menor (6 ,3 a 9,0%), 
visto que é um produto classificado. 

1.3 Análise granuloquímica 

Os teores e distribuições de Si02 reativa e Al20 3 aproveitável dos produtos de britagem são apresentados a seguir 
apenas para a amostra ROM (Figura 4). 

Os resultados das análises químicas evidenciam um expressivo enriquecimento de sílica rcativa junto ao overflow 
(teores - 23%), o qual contém de 70 a 65% desta, com valores decrescentes para os produtos de menor "top size"; na 
granulometria estes teores são relativamente homogêneos e semelhantes para as distintas condições de britagem, 
notando-se um ligeiro decréscimo para o intervalo -I, 19 +0,03 7 mm, seguido de elevação de teores abaixo de 0,03 7 
mm. Considerando-se que a variação na proporção em massa para os finos nas diferentes condições de britagem mostra 
a mesma tendência observada para a sílica reativa e que a magnitude desta variação é da ordem de metade da observada 
para esta última, verifica-se que determinada parcela de argilominerais é preferencialmente liberada no processo de 
cominuição (desagregação) sendo incorporada aos finos . 

Tanto a alumina aproveitável como a alumina total mostram comportamento oposto ao verificado para a sílica reativa, 
sendo que a parcela de alumina aproveitável junto ao overflow é da ordem de 5 a 6% do total contido nas amostras 
(cerca de 42% em massa para os distintos produtos de britagem). Para o intervalo granulométrico acima de 0,037 os 
teores de alumina aproveitável apresentam pouca variação, com valores entre 48 e 52%. 
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1.4 Separações minerais 

Os resultados das separações minerais são sumariados na Tabela ll. Os produtos flutuados representam cerca de 
93-94% em massa do ensaio (62 a 65% da amostra) e recuperam mais de 95% do total de Ah03 AP. no ensaio e em 
tomo de 93% da Si02 RE· Os óxidos de ferro concentram-se essencialmente no produto afundado (teores da ordem de 
34-38%) e recuperações de 26-29%. 

A sílica reativa apresenta um ligeiro enriquecimento junto aos produtos afundados, em média cerca de 20% em relação 
à alimentação do ensaio. No entanto, as distribuições no ensaio não indicam liberação clássica dos argilominerais, visto 
que cerca de 92% da sílica reativa encontra-se associada aos produtos flutuados (total acima de 0,105 mm). 

Tabela li- Sumário dos resultados das separações minerais, Amostra ROM, total +0,105 mm 

Amostra/ %massa Teores(%) Distribuição no ensaio (%) 
Produto ensaio am. AhOJ AhOJ AJ> SiOz Si02 RE Fe20 3 Ti02 PF Al20 3 Al20 3 AP Si02 Si02 RE Fe203 

PB <1,0" 
Flutuado 93 ,7 61,8 58,4 52,4 4,16 3,71 6,47 1,28 29,7 95,5 96,3 92,4 92,9 73,4 
Afundado 6,3 4,2 40,9 29,7 5,09 4,16 34,7 1,34 18,5 4,5 3,7 7,6 7,1 26,6 

Total cale. 100,0 65,9 57,3 50,9 4,22 3,74 8,26 1,28 29,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PR <1,5" 
·Flutuado 94,1 63,2 58,1 51 ,7 4,18 3,72 6,63 1,27 30,4 96,0 96,7 92,1 92,6 74,4 
Afundado 5,9 4,0 38,7 28,2 5,70 4,66 36,2 1,21 22,6 4,0 3,3 7,9 7,4 25,6 

Total cale. 100,0 67,1 56,9 50,3 4,27 3,78 8,38 1,26 29,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PB <2,0" 
Flutuado 93 ,2 62,9 57,7 50,8 4,54 4,02 6,89 1,31 29,2 95,5 96,4 92,0 93,1 71,3 
Afundado 6,8 4,6 36,7 25,9 5,40 4,08 37,9 1,06 16,5 4,5 3,6 8,0 6,9 28,7 

Total cale. 100,0 67,5 56,3 49,1 4,60 4,02 9,01 1,29 28,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PB <3,0" 
Flutuado 93,4 65,4 56,6 49,4 4,62 4,07 7,34 1,28 30,2 95,4 95,9 92,3 93,2 74,3 
Afundado 6,6 4,6 38,9 29,9 5,49 4,21 36,1 1,30 17,9 4,6 4,1 7,7 6,8 25,7 

Total cale. 100,0 70,0 55,4 48,1 4,68 4,08 9,23 1,28 29,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
'--

1.5 Caracterização das associações minerais 

A Figura 5 mostra imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura com contraste de número atômico (imagens 
de elétrons retro-espalhados) e de mapeamento de Si por raios X em espectrômetro por dispersão de energia (EDS); as 
fotomicrografias referem-se a fragmentos das três amostras que compõem o ROM (Almeidas, Aviso e Saracá). 

Gibbsita é a fase largamente predominante, apresentando, por vezes, alguma sílica intimamente associada, na forma de 
caulinita; esta última ocorre essencialmente na forma de veios e de bolsões, correspondendo às porções mais claras nas 
imagens de elétrons retro-espalhados sendo também caracterizada pelo aumento na concentração de sílica. Foram ainda 
identificadas ao MEV regiões pontuais de concentrações de óxido de ferro distribuídas irregularmente e partículas de 
quartzo (sílica livre). 

Amostra: Aviso; caulinita dispersa em matriz de gibbsita e I Amostra: Saracá; caulinita dispersa em matriz de gibbsita 
veios de óxidos de ferro 



563 

XXJI ENT MME- Ouro Preto, MG, outubro 2007 

gibbsíta ,. 
quart:.o 

Almeidas; presença de cauliuita nas ex 
do fragmento 

Amostra: Almcidas; caulinita em veios na matriz de 
gibbsita, c uma partícula de quartzo (sílica livre) 

Nota: à esquerda: imagem de elétrons retro-espalhados: direita: mapeamento de Si por raios X 

Figura 5 -Principais associações minerais caracterizadas ao microscópio eletrônico de varredura 

4 CONCLUSÕES 

O sumário dos resultados de recuperações em massa, de alumina aproveitável e de teores de Si02 reativa para o 
equivalente aos produtos Granulado e Total (Granulado, Finos e Ultrafinos) em função das distintas condições de 
bri tagem são apresentados comparativamente na Tabela TU para as cinco amostras estudadas. 

Tabela lil - Sumário dos resultados de recuperações de massa e Ah03 AP c teores de Si0 2 RE 

Produto final GRANULADO (+1 ,19 mm) PRODUTO FINAL (+0,037 mm) 

Amostras 
P roduto de britagem Produto de britagcm 

< 3,0" < 2,0" < 1,5" < 1,0" < 3,0" < 2,0" < 1,5" < 1,0" 

%em massa 

ROM 61,5 57,9 57,6 56,0 72,5 71 ,1 70,4 69,6 
Aviso 63,4 61,7 59,9 57,2 74,1 73,1 72,6 70,7 
Almeidas 58,9 57,8 56,9 54,8 70,7 69,8 69,4 68,7 
Sara cá 63,4 60,7 56,5 52,3 70,9 68,0 64,8 61,8 
Granulado 89,3 87,0 84,7 82,6 93,7 92,5 91 ,6 9 1,0 

Rec. A l z()3 AP (0/o) 
ROM 79,1 75,7 75,4 73,8 93,2 92,3 91,7 91,4 
Aviso 80,8 79,4 76,6 74,2 93,8 93,4 92,2 91,1 
Almcidas 78,3 77,8 76,3 74,3 94,4 94,0 92,9 92,6 
Sara cá 8 1,9 80,5 77,4 75,0 91,2 89,9 88,3 87,6 
Granulado 93,1 91,1 89,1 87,2 97,7 96,9 96,4 96,2 

Teor Si01 RE (%) 
ROM 4,19 4,10 3,91 3,81 4,08 3,98 3,81 3,70 
Aviso 3,95 3,92 3,69 3,54 3,85 3,79 3,55 3,37 
Almeidas 4,29 4,20 4,19 4,17 4,15 4,08 4,08 4,06 
Sara cá 5,25 5,17 5,00 4,70 5,29 5,21 5,09 4,98 
Granulado 3,63 3,54 3,46 3,41 3,59 3,50 3,38 3,32 

A redução nos teores de silica reativa, através da britagem abaixo de 1,0", é no máximo de 0,4% para a amostra 
composta do ROM, associada a uma perda de recuperação em massa entre 2,9% e 1,8% de Ah03 AP; dentre as amostras 
de minério a situação menos favorável é observada para amostra Saracá, que ao ser britada ao menor top sizc gera, 
comparativamente à britagcm cm 3", perdas de 9,1% cm massa e 3,6% de Ah0 3 AP para uma redução de 0,3% nos 
teores de Si02 RE· Para o produto Granulado, a britagcm abaixo de 1 ,0" comparativamente a 3" implica em perdas de 
massa de 2,7% c 1,5% de Ah03 AJ>, com redução de 0,3% nos teores de Si02 RE· 

As Figuras 6 e 7 ilustram, respectivamente, estes efeitos cm termos de perdas em recuperações em massa e de alumioa 
aproveitável em função da diminuição dos teores de sílica reativa para as distintas condições de cominuição adotadas 
(relativo ao "top-size" de britagem de 3"). 
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Redução de teores de SiO, RE Redução de teores de Si02 RE 

Figura 6 · Relação entre a redução dos teores de Si02 RE c 
as perdas de recuperação em massa (total +0,037 mm) 

Figura 7 - Relação entre a redução dos teores de Si02 RE c 
perdas de recuperação de AhCJ.1 AJ> (total +0,037 mm) 

O quadro da Tabela IV retrata os potenciais impactos cconômicos dos efeitos da diminuição dos teores de sílica reativa 
com a mudança do top size de britagem considerando-se uma produção de 18,5 Mt/ano. Por outro lado, a redução nos 
teores de sílica rcativa possibilita maior flexibilidade do planejamcnto de lavra c aumento de reservas reserva aumente 
por, considerando-se que as multas impostas quando se ultrapassa o teor de 4,0% de Si02 RE são bastante elevadas. 

Tabela IV- Sumário dos resultados de recuperações c reduções de teores de Si02 RE 

Novo Redução no Aumento teor Perdas cm Perdas cm produção Bônus (redução Si02 RE e 
"toQ_~size" teor Si02 RE AhOJ AP massa (t) (USD) aumento Al20 3 AP 

2,0" 0, 1% 0,4% 246.000 (I ,3%) 6.300.000 

1 ,5'' 0,3% 1,5% 394.000 (2,1 %) 10.000.000 Valores não disponíveis 

__ 1,0"___ L__ _ _(l,4%_- __ _l ,7o/~-- 621.000 (3,4%) 15.800.000 
------------ - --· - -- - - -- - -· - - -· - --· -- - -· --· -· ---

Nota: considerando-se alimentação de 25,5 Mt/ano e produto wmercializado a US'$ 25,4/t (DNPM, 2006); as perdas 
em massa devem-se ao aumento dos finos 

A redução do "top-size" através de britagcm implica necessariamente cm aumento da proporção de finos (abaixo de 
o·,037 mm), reduzindo dessa forma a recuperação. No entanto, deve-se considerar o bônus associado à redução do teor 
de sílica reativa , bem como ao aumento da alumina aproveitável no produto final, sendo estes significativamente 
elevados e que devem economicamente superar as perdas em produção. 

Conclui.sc, portanto, que a alternativa de diminuição do "top-size" através de britagem mostra-se eficiente para redução 
dos teores de sílica reativa (até 0,3%) como também proporciona um aumento do teor de alumina aproveitável (até 
1 ,2%). Em função da pequena magnitude dos conteúdos em massa avaliados, bem como da variação nos teores de sílica 
reativa , sugere-se a realização de ensaios cm escala piloto ou mesmo industrial de fotma a se obter uma melhor 
avaliação dos aspectos cconômicos envolvidos. 
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