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RESUMO
O presente trabalho apresenta estudo de recuperação de minerais portadores de fe rro contidos no rejeito da flotação con venci onal da usina de Beneficiamento de Conceição-Itab ira para a produção de pellct feed. A partir da util ização de concentradores magnéticos de Alta Intensidade, o estudo ind ica que a adoção desta tecnol ogia poderá ocasionar em um incremento na Rec uperação Mássica c Metalú rgica da e Usina de concentração de Conceição o qu e tomaria o projeto bastante atrativo em termos económi cos, po is apresentaria e levada TIR c Pay-back rápido.
PALAVRAS-CHAVE: Concentração Magnética de Alta Intensidade, rec uperação de Rejeitas

ABSTRACT
The prescnt wo rk presents study of rccovery o f minera is o f iron contained in reject it of the conventi onal flotati on of the plant
of Benefi ciat ion of Conceição/ltabira for lhe producti on of pcllet fccd Us ing conccntratc magn etic of High lntensity, thc study indicates that th e adoption of this tcchnol ogy can ca use in an incremcnt in lhe mass and metal recovery of thc and Plant of
concentrati on of Conceição that it would tum thc attracti ve proj cct in economical terms, because it woul d present high TIR
and fas t pay- back .
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1 -INTRODUÇÃO
A concentração de minérios de baixo teor de Fe utilizando concentradores Magnéticos de Alta Intensidade é
largamente realizada na industria mineral Chinesa e esta opção vem se tornando interessante na recuperação de Fe
contido em rejeitos, objetivando o aumento de Recuperação Metalúrgica de Usinas Brasileiras de Beneficiamento de Minério de Ferro.
,
O equipamento normalmente utilizado para esta aplicação (Figura I ) do qual consiste em um concentrador eletromagnético de alta intensidade com um anel vertical giratório com matrizes responsáveis pela captura dos minerais magnéticos, c limpeza promovida por forças de arraste hidráulico gerado pelo sistema de pulsação.
O lop size da alimentação deve ser aproximadamente 1,2 mm e o minério alimentado pode conter em torno de 5% de magnetita no máximo.

Figura I -Concentrador Eletromagnético Vertical de Alto Gradiente.

2- RESULTADOS E DISCUSSÃO:
2.1-Caracterizacão Mineralógica
A tabela I apresenta os resultados da análise granulométrica e quimica por faixa do rejeito de Flotação da Usina de Conceição (CE).

Tabela I - Analise Granulometrica c química do Rejeito da Floração de CE

Pela tabela I verifica-se que o rejeito é granulometricamente fino, pois apresenta a maior parte (90,23 %) da
população de partículas inferior a O, l5mm c que os minerais portadores de Si01 concentram-se em sua maioria
(90,99%) na faixa menor que 0,2lmm e maior que 0,15rnm e que os minerais portadores de Fe concentra-se no
tamanho inferior a 0,045rnm indicando a dificuldade do processo atual de flotação de concentração das partículas grosseiras (maior que O, I Smrn), apesar das partículas estarem em sua grande maioria liberadas, pois apresentam grau de liberação de 89%.
A figura 2 apresenta a quantificação mineralógica das amostras de rejeito de ftotação de CE global e por tàixa de tamanho.
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Figura 2- Quantificação mineralógicu tio rejeito de flotnçào de CE.

Pela Figura 2 verifica-se que o rejeito é constituído basicamente de bematita compacta (60,78%) e
quartzo livre (34,08%) e uma pequena fração (4,20%) de quartzo misto c este aumentando gradativamente conforme o aumento do tamanho da parti cu la o que é esperado.
2.2-Test es Piloto
Com o objctivo de estudar aplicabilidade desta nova tecnologia foram realizados testes em escala piloto de
concentração do rejeito de CE utilizando concentrador eletromagnético de alto campo de anel vertical.
As condições básicas do qual foram realizados os testes com o equipamento piloto são apresentadas a seguir:
../ Rotação do anel de 2.0 rpm;
../Amplitude de pulsação (stroke): 1 mm;
./Matriz de 2,0 mm.
Desta forma foram realizados vários testes variando-se o Campo Magnético e a frequência de pulsação avaliando a performace do equipamento quanto a qualidade do concentrado e Recuperações Mássicas c Metalúrgica.
As figuras 3 e 4 apresentam os resultados obtidos variando-se respectivamente a freqUência de pulsação e
campo eletromagnético.
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Figura 3 - Variação da freqUência de pulsaçuo (rpm)
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Figura 4- Variação da intensidade do Campo(Gauss)

Pelos resultados apresentados nas figuras acima verifica-se que não há variaçõe.s significativas na qualidade
do concentrado para as variáveis estudadas, no entanto em termos de recuperação metalúrgica, verifica-se que os
melhores resultados são para intensidade de campo de 8.000 Gauss e freqUência de pulsação de 300 rpm c a qualidade dos concentrados obtidos possibilita a rccirculação desse material no processo de flotação atual, possibilitando possivelmente na redução do teor de Fc global do rejeito da usina e consequentemente aumento das recuperações mássicas e metalúrgicas e de Produção de Pellet feed.
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A tabela 2 apresenta o Balanço de Massas final do teste de concentraçao magnética do rejeito da Flotação de
CE, onde apesar da redução do Rejeito não se obteve concentrado dentro da especificação desejada.
Tabela 2 - Balanço de Massas do Teste Piloto de Conccntraçao Magnética do Rejeito da Flotação de CE

Pelos resultados acima se verifica que é possível a redução do teor de Fe global do rejeito da usina de
Conceição Pellet Feed.

3- CONCLUSÃO
As variáveis de processo mais significativas na concentração magnética de Alto Campo do rejeito da flotação
de Conceição são a intensidade do campo magnético e a frequência de pulsação;
Não é possível a obtenção de concentrados de PeiJet Feed a partir do rejeito da Flotação de Conceição apenas
com um único estágio Rougber utilizando concentradores eletromagnéticos de alto campo de anel Vertical.
Através da utilização de concentradores elctromagnéticos de alto campo provalvemente é possível a redução
do teor de Fe global do rejeito da usina de Conceição e consequentemente aumento das recuperações mássicas e
metalúrgicas e de Produção de Pellet Feed. E o pré-concentrado gerado poderá ser possivelmente recirculado no
processo de llotação aluai ou gerar concentrado final com a inclusão de novos estágios de limpeza.
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