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RESUMO 
O aquecimento da indústria mineral nos últimos anos, conjugado com exigência do mercado consumidor por produtos de 
qualidade supcrior. tcm impulsionado as cmprcsas mincradoras pela busca de no vas tecnologias de processo e produto de 
forma atender seus clientes com ofertas específicas c diferenciadas. 
Neste contexto. a MMX c o CETEM reali zaram estudos para concentração do minério de ferro (hematita) da região 
de Corumb;í com objctivo de avaliar a potencialidade do processo de separação cm meio denso, como método de enriqueci
mento mincr<.~l. 
Os ensaios de afunda-flutua cm escala til.! laboratório c piloto demon straram a aplicabilidade do processo no enriquecimento 
de min ério de ferro de Corumbá, seja cm um<.~ granulomctria de um produto para sinterfeed ( <6 mm) ou fump (<32 mm). 
Os experimentos de separação cm meio denso foram realizados cm escala de laboratório no equipamento afunda-flutua da 
Denver Lahoratorr Companr, utilizando-se uma suspensão de ferro-silício ( 15% de Si) em diferentes densidades. 
Em função dos resultados positivos de bancada, realizaram-se ensaios contínuos em escala piloto com tambor separador de 
meio denso. Nessa jornada foram beneficiados cerca de 1.000 t de minério de ferro com diferentes mineralogias. 
Os concentrados de minério de ferro na forma de lwnp apresentaram teores na faixa de 60% cm Fc (produto afundado) 
c altas rcc upcraçôcs metalúrgicas da ordem de 90'X .. 

PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro. hcmatita. meio-denso. beneficia mento, ufimdu~flutua, ferro-silício . 

ABSTRACT 
Thc growing of mineral industry in rccent years, as wcll as thc rcquircmcnt of the markct for products of high quality, has 
givcn an impulse to mining companics for sccking ncw tcchnologics in order to providc its customcrs with special and 
diffcrcntiatcd products. 
ln this contcxt . thc MMX and CETEM ha ve studicd thc conccntration of iron ore (hematite) from Corumbá rcgion , to 
cvaluate thc pcrformancc of thc hcav y media scparation proccss as a method of mineral cnrichment. 
Thc sink and tloat tcsts in laboratory and pilot scalc havc shown thc technical feasibility of thc enrichment process applicd 
to iron ore from Corumbá, to obtain a product for s intcr lccd (<6 mm) or lump (<32 mm). 
Thc expcrimcnts of hcavy media scparation process wcrc conducted in thc sink & tloat laboratory scalc cquipmcnt type 
Den vcr, using a of fcrrosilicon suspcnsion ( IS'X, ofSi) at diffcrcnt dcnsitics. 
Considcring thc promising bcnch tcsts rcsults, drum hcavy media scparation tcsts have been conduct. During thcsc tests, 
1.000! iron ore havc bccn proccsscd of dilfercnt mincralogy. 
The lump iron ore product (sink) prcscntcd around 60% Fc and 90% mctallurgical rccovery. 

KEY WORDS: iron ore. hcmatitc. dcnsc medi um. mineral dressing, sink & float, fcrrosilicon. 

239 



Braga, Emil & Xavier 

L INTRODUÇÃO 

No Brasil, grande produtor e exportador de minério de ferro, o beneficiamento mineral utilizado pela maio
ria das empresas mineradoras, consiste basicamente, das etapas de cominuição, classificação e lavagem do mi

nério natural (bruto). Algumas empresas utilizam a ftotação do quartzo contido no minério, para um enrique
cimento adicional no teor de ferro. de seus concentrados. (Chaves c Chieregati. 2002). 

Existe uma gama de produtos de minério de ferro: pelletfeed, sinterfeed e granulado. O concentrado granu
lado é comercializado na granulometria acima de 6,3 mm a 32 mm. O minério beneficiado é classificado confor

me a granulometria: pe//et f eed (abaixo de O, 15 mm) ou sinterjeed (entre O, 15 e 6,3 mm). Os produtos de miné

rio de ferro são definidos pelos teores de ferro (Fe), de impurezas (SiO,, Alp
1

, P, PPC, etc .), c pela sua granulo

me tria (VALE, 2009). 
A MMX Corumbá iniciou suas operações em 2005, dentro de um conceito de sustcntabilidadc, que alia o 

desenvolvimento tecnológico e o uso responsável dos recursos minerais, gerando riquezas para a sociedade c 
benefícios para o meio ambientede. Atualmente, a MMX realiza um projeto de expansão de sua usina de Co
rumbá , com previsão de alcançar a capacidade de 6,3 milhões de toneladas anuais de minério de ferro, a par

tir de 2012, sendo 60% do tipo granulado, 24% do tipo sinter jecd c o restante de hcmatitinha. O principal 

diferencial do Sistema Corumbá da MMX, de outros projetos similares, diz respeito à tipologia de seu mi

nério, que por ser granulado e cada vez mais escasso, possui características altamente desejáveis para apli
cação no setor siderúrgico, como o alto teor de ferro e a possibilidade de uso imediato em alto-fornos com 

pouco, ou nenhum processamento prévio , em função da sua granulometria. (MMX . 2009). 

Assim, a MMX e o CETEM realizaram estudos de separação cm meio denso, também con hccidos como 

ufimda~flutuu, para enriquecimento do minério granulado de Corumbá. Os processos, cm meio denso, são 
considerados atualmente os mais eficientes da concentração gravimétrica. A principal aplicação deste processo 
consiste na eliminação de parte da ganga após britagem, realizando uma pré-concentração com o objctivo de 

reduzir os custos do tratamento posterior. Além disso, os processos gravíticos, também são aplicados na ob

tenção de concentrado final, adequado para metalurgia (Aquino e outros 2007). 

2. OBJETIVO 

O presente trabalho visou o enriquecimento (aumento do teor de ferro) de minério de ferro granulado, por 

meio da retirada dos minerais de ganga (contaminantes) por meio denso, de forma a propiciar uma pureza ele
vada no concentrado final de minério de ferro. dentro dos requisitos exigidos pela indústria siderúrgica, isto é, 

teor de Fe acima de 60% e baixos níveis de elementos nocivos (AI, Si, K, P) . 
O meio denso utilizado foi uma suspensão de ferro silício, com densidade na tàixa de 2.R a 3,2. Nes

se intervalo de densidade, os minerais de ganga flutuavam e o concentrado do minério de ferro afundava. 

3. GEOLOGIA LOCAL 

Na área da Mina 63 da MMX Corumbá a geologia local é representada. da base para o topo, por arcósios, 

em alguns casos com contribuição de manganês e ferro, e conglomerados pertencentes à Formação Córre
go das Pedras ou Formação Urucum. Em direção ao topo, tem-se a Formação Banda Alta ou Formação San
ta Cruz, a qual é constituída por hematita e jaspc, predominantemente, com lentes arcoseanas c intercalações 

manganesíferas. Os domínios eluvionar c coluvionar gerados pela ação intempérica, caracterizam a principal 

tipologia da mineralização presente na Mina 63. Sendo assim, podemos considerar que a área possui dois 
domínios de mineralização, um de idade proterozóica (domínio cluvionar) c outro de idade quaternária (do

mínio coluvionar). A Formação Banda Alta é constituída por um pacote de sedimentos ferruginosos , carac

terizando-se pela alternância de jaspelitos e sedimentos elásticos ferruginosos, contendo até quatro cama

das de manganês. A Formação Córrego das Pedras que aflora nas proximidades da BR- 292 c serve de emba
samento para os depósitos coluvionares que circundam o conjunto das morrarias adjacentes é composta por ro

chas areníticas constituídas por sedimentos terrígenos, onde ocorre o domínio arcoseano (MMX, 2006). 

4. AMOSTRAGEM E PREPARAÇÃO 

Para os ensaios de laboratório, foi enviado ao CETEM uma amostra de 525 kg de minério de ferro (lump 

ore -32 mm) da MMX Corumbá. A amostra de minério de ferro compacta foi homogeneizada cm pilha trian

gular longitudinal, quarteado, britado e peneirado para retirada de finos(< 1 mm) . 
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Para realização dos ensaios piloto, foram utilizados 4 lotes (- 250 t cada) de amostras de minério de 
ferro granulado da MMX Corumbá provenientes de diferentes frentes de lavra. As amostras utilizadas nos en
saios pi loto foram : 

Lote I- amostra de minério de ferro, hematita (cluvionar); 
Lote 2- <:~mostra de minério de ferro misto (cluvionar c coluvionar); 
Lote 3 - amostra de minério de ferro misto ( cluvionar c coluvionar) ; 
Lote 4- amostra de minério de ferro, hematita (cluvionar). 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Ensaios de Laboratório 

Foram executados ensaios cm escala de bancada com líquidos densos, bromofórmio puro e diluído (d= 
2,7 c 2,9 t / m' ) c iodeto de metileno (d= 3,2 t/m1

) para definição da melhor densidade de separação. Esses 
experimentos foram realizados com o minério de ferro compreendido no intervalo de -5 +I ,O mm. As medidas 
de densidades foram aferidas com dcnsímctros (Campos c outros, 2004 ). 

Após a sclcção da melhor fnixa dcnsitária para a separação dos minerais de minério c ganga, foram re
alizados ensaios descontínuos cm escala de laboratório (afundaf'lutua ), com um equipamento da Denver Laho
ratorv Company, utilizando-se uma suspensão de ferro-silício ( 15% de Si) como meio denso. Os ensaios de la
boratório foram executados com minério de ferro compreendido no intervalo de -32 +6 mm (lump ore) . A afe
rição da densidade da suspensão Fc/Si foi realizada com a utilização da balança Marcy. 

Os testes cm batclada ~tfimda~flutua) foram realizados com pequenas quantidades (I a 2 kg) de miné
rio c serviram para determinar a aplicação do processo de afunda-flutua em operações de larga escala . A opera
ção do equipamento consistia cm encher o sistema (Figura I) com um meio denso (Fe/Si) e circulá-lo com uma 
bomba. A amostra de minério era alimentada na cesta superior (funil superior com tela). A ganga mais leve 
flutuava c transbordava, ficando retida na cesta mais baixa (funil inferior com tela). A fração mineral pesa
da permanecia afundada, f1cando retida nn cesta superior. O fluxo do meio denso era feito por transbordamen
to do funil superior para o funil inferior, com auxílio da bomba de circulação. A corrente superior era baixa o 
suficiente para contrabalançar a tendência do meio denso, de se manter em regime. Os funis eram providos 
com cestas removíveis, com tela de I ,O mm . 

Fc/Si~~H20 

Preparação da 
suspensão Fe/Si 

Flutuado 

Bomba de 
circulação 

. 4!~ Minério 
J"::il"-.~. 

Afundado 

Figura I - Desenho ilustrativo do ensaio cm laboratório de afunda~flutua . 

5.2 Ensaios em Escola Piloto 

Os quatro lotes de amostras (250 t cada) da MMX Corumbá, foram beneficiadas em tambor de meio denso para 
enriquecimento do minério (aumento do teor de ferro). Utilizou-se uma suspensão de FeSi ( 14-16% Si) como meio 
denso, com densidade entre 2,9 c 3, I t/ m ' . Ao final dos testes, foi feito um balanço de massa e metalúrgico para ava
liar o desempenho dos ensaios de concentração do minério de ferro da região de Corumbá. 

O processo de enriquecimento propriamente dito, iniciava-se com a lavagem e peneiramento do minério de 
ferro granulado (-7 +32 mm) cm tambor lavador rotativo para retirada dos finos (<7 mm) que podiam alterar a 
densidade do meio denso. A seguir, o minério lavado c isento de finos era alimentado no tambor separador com 
uma suspensão de FcSi com densidade entre 2,9 c 3, I t/m1

. No interior do tambor, o material pesado afunda-
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va na suspensão de FeSi e o material leve flutuava, promovendo, assim, o enriquecimento do minério de fer
ro. As fraçõcs leve c pesada eram coletadas na saída do tambor, separadamente, uma de afundados ( concen
trado) e outra de flutuados (rejeito). Após a separação, o concentrado do minério de ferro c os rejcitos eram 
lavados cm peneira vibratória, para recuperação c rccirculação do meio denso (suspensão de FeSi). O fluxo
grama da Figura 2 ilustra o circuito da usina piloto . 

....... _ A------:..:.__A_I~I7nentador ~ ~ " v•hratóno 

P,h::;:,;;,no A'j '7--l 
r---Pe_n_e-ir-a--------~ ---~ ~ 

7mm I~ 

-7mm 

j Classificador 
espiral 

Densiticador 

Figura 2 -- Circuito piloto de separação cm tambor de meio den so. 

O circuito de recuperação da suspensão de FcSi era composto por uma bomba de polpa, um separador cle
tromagnético tipo tambor e um densificador de espiral. A polpa de FcSi diluída pela ógua de lavagem (se
gunda metade da peneira) dos produtos , era encaminhada para o separador clctromagnético, onde ocorria a 
recuperação do FeSi c o descarte da ógua a bacia de sedimentação. A suspensão de FeSi recuperada, alimen
tava novamente o dcnsificador de espiral para corrcção da densidade da suspensão (meio denso). 

6. RESULTADOS 

6.1 Ensaios de Laboratório 

Na Tabela I, encontram-se os resultados obtidos nos ensaios de separação com líquidos denso no labora
tório, as análises químicas de Fe nos produtos afundados c flutuados, bem como a recuperação metalúrgica e o 
enriquecimento do processo, além do valor calculado para a alimentação (teor de Fe). A densidade do miné
rio de ferro da MMX Corumbá aferida por picnometria foi de 4,4. Verifica-se que a melhor separação do siste
ma hematita/quartzo foi obtida com a utilização de iodetode metileno como líquido denso (d=3,20 t/m'). 

Tabela I Resultados dos ensaios de laboratório 

Alimenta-
Afundado (concentrado) Flutuado (rejeito) 

Rec. Meta- Enriqueci-
Densidade 

ção% Fe % Peso '%Fe '% Peso %Fc lúrgica 'Yo rnento %, 

2,70 60,93 98,99 61,24 1,00 31,08 99,49 0,51 

2,90 60,19 97,94 60,67 2,06 37,33 98,72 0,80 

3,20 60, 19 93,13 62,91 6,87 23,35 97.33 4,52 
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Os resultados mostrados na Tabela I foram plotados em forma de gráfico na Figura 3. Verifica~e que na gra
nulometria de - 5 +I mm, o aumento da densidade do meio, promoveu um aumento no teor de Fe no pro
duto afundado (concentrado) conseqüentemente um aumento no enriquecimento. Por outro lado, houve uma re
dução na recuperação metalúrgica de Fe. 

o 100,00 63,5 
c 

99,50 63 ,-., Teor '#. 99,00 62,5 - -~ o 
98,50 62 '#. 

~"i 61,5 -"O-o 98,00 
11,1 

i~ 61 
LI. ... 

97,50 60,5 ~ 
97,00 E-< 

~ Recuperaç 60 o. 
:;) 
o 96,50 59,5 11,1 

p:: 96,00 59 

2,7 2,9 3,2 
Densidade 

Figura 3 - Teor e recuperação de Fe na granulometriade - 5 + I mm (laboratório). 

Na Tabela 2 encontram~e os resultados obtidos nos testes de separação em meio denso (afunda-flutua) re
alizados em escala de laboratório. Nesta tabela são mostrados os teores de Fenos produtos afundados (con
centrados) e flutuados (rejeites), a recuperação metalúrgica e o enriquecimento do processo, além do valor cal
culado de Fe para a alimentação. Esses ensaios foram realizados com minério de ferro na granulometria de -
32 +6 mm (lump ore). O concentrado gerado apresentou um teor de 63,2% (média) de Fe com uma recupera
ção metalúrgica de 84,8% (média). O enriquecimento mineral foi de 6,7 %. 

Tabela 2 - Resul tados dos ensaios de afunda-flutua em laboratório. 

Alimentação Afundado (concentrado) Flutuado (rejeito) Rec. Enriqueci-
Teste 

%Fc . Metalúrgica mento 
%Peso . %Fe % Peso i %Fe %Fe % . 

A 59, 19 87,07 62,14 12,93 i 39,35 91,40 4,98 

B 58,61 75,29 62,98 24,71 : 45,30 80,90 7,46 i 

c 60,03 78,00 64,31 22,00 ~ 44,88 83,55 7,12 

D 58,97 75,30 63,82 24,70 i 44,18 81,50 8,23 
i 

E 59,36 82,15 . 62,63 17,85 1 44,32 86,67 5,51 ' ' 

6.2 Ensaios em Escola Piloto 

O Lote I, com 258 t de minério de ferro (hematita) eluvionar, com 65,7% de Fe, 3,9% de Si02 e 
1,3% A~03, foram beneficiadas em tambor de meio denso com uma polpa de FeSi (14% Si) e densidade 
de 2,9. A análise química do concentrado de minério de ferro revelou os seguintes teores: 66,8% de Fe, 
3,3% de Si0

2 
e 0,7% Alp

3
• A taxa de enriquecimento do minério foi de l , 7% com recuperações em massa e 

metalúrgica de 97,02% c 98,2% respectivamente. 
O Lote 2, com 264 t de minério de ferro misto (eluvionar e coluvionar) com 57,4% de Fe, 15,8% de Si0

2 
e 1,0% A~03, foram beneficiadas em tambor de meio denso com uma polpa de FeSi (14% Si) e densidade 
de 3,1. A análise quimica do concentrado de minério de ferro revelou os seguintes teores: 59,0% de Fe, 
13,9% de Si02 e 0,8% Al2 0 3• A taxa de enriquecimento do minério foi de 2,8% com recuperações em massa 
e metalúrgica de 94,33% e 95,6% respectivamente. .,. 

O Lote 3, com 270 t de minério de ferro misto (eluvionar e coluvionar), com 62,8% de Fe, 7,1% de 
Si0

2 
e 1,1%A1p

3
, foram beneficiadas em tambor de meio denso com uma polpa de FeSi (14% Si) e densi

dade de 3, I. A análise química do concentrado de minério de ferro revelou os seguintes teores: 64,3% de 
Fe, 6,1% de Si0

2 
e 0,8% ~ 0

3
• A taxa de enriquecimento mineral foi de 2,4% com recuperações em massa 

e metalúrgica de 95,42% e 96,8% respectivamente. 
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O Lote 4, com 260 t de mtneno de ferro (hcmatita) eluvionar, com 62,0% de Fc, 6,9% de Si0
2 

e 
2,6% Alp

3
, foram beneficiadas em tambor de meio denso com uma polpa de FeSi ( 14% Si) c densida

de de 3, I . A análise química do concentrado de minério de ferro revelou os seguintes teores: 63,9% de 
Fe, 6,3% de Si0

2 
e 1,5% Alp

3
. A taxa de enriquecimento mineral foi de 3,06% com recuperações cm mas

sa e metalúrgica de 89,34% e 92,4% respectivamente. 
Nas Tabelas 3 e 4 encontram-se apresentados o balanço global da operação piloto (ba lanço de mas

sa, metalúrgico e enriquecimento) além da análise química dos principa is e lementos contaminantes (A I, Si, P 
e K). Todos os ensaios piloto foram realizados com minério de ferro granulado(- 32 +6 mm) . 

Tabela 3- Balanço global da operação pi loto 

Alimentação Afundado (concentrado) Flutuado (rejeito) Rcc. Enriqueci-
Teste Metalúrgica mento 

% Fe %Peso % Fe % Peso %Fc '% % 

Lote I 65,7 97,02 [ 66,8 2,98 : 39,4 98,2 1,7 

Lote 2 57,4 94,33 59,0 5,67 45 ,3 95,6 2,8 

Lote 3 62,8 95 ,42 64,3 4,58 44,9 96,8 2,4 

Lote 4 62,0 89,34 : 63,9 10,66 : 44,2 92,4 3, I 

Tabela 4 - Análise química dos principais elementos contaminantes. 

Teste 
Alimentação Concentrado 

Si02 Al203 P205 K20 Si02 Al203 P2 05 K20 

Lote I 0,05 3,30 0,02 

Lote 2 0,98 13,90 0.08 

Lote 3 0,07 6,10 0,070 

Lote 4 0,09 6,30 0,05 

Um ganho adicional no enriquecimento do minério pode ser conseguido, quando se trabalhar com uma 
suspensão de FeS i com granulometria aiequada. O FeSi utilizado nos ensaios piloto, era grosseiro (70% ret ido 
em 0,074 mm), sendo necessário à adição de argi la à suspensão de meio denso, o que ocas ionava um aumento 
na viscosidade do meio, prejudicando, de sobremaneira, a separação das fases minerais. 

O consumo final de FeSi foi de 1,7 kg/t alimentada c o consumo para usinas similares de beneficiamen
to de minério de ferro (Wemco® Densc Media O rum Separa to r Systcms) é de 0.25 a 0,5 kg/t (base alimenta
ção). Esse maior consumo foi devido, principalmente, as perdas de manuseio e vazamentos (WEMCO, 2009). 

Ao se confrontar os valores médios do enriquecimento mineral obtido em laboratório c em usina piloto, 
verificamos um aumento percentual menor, ensejando que o tempo de residência do processo de separação cm 
meio denso é uma variável importante, provavelmente cm função das características hidrodinâmicas do meio 
(viscosidade, estabilidade da suspensão FcSi, forças de inércia) e das propriedades físicas dos minerais de 
ganga (densidade, grau de liberação, molhabilidade, porosidade, entre outras) . 

7. CONCLUSÕES 

Os ensaios em escala de bancada com líquidos densos (bromofórmio c iodeto de metileno) foram real iza
dos com de minério de ferro na granu lometria de -5 + I ,O mm. A melhor separação do sistema hematita/quart
zo foi obtida com a utilização de iodeto de metileno como líquido denso (d=3,20t/m'). 

Nos testes de separação com meio denso (sink & float - Denvcr), cm escala de laboratório, reali zados com 
minério de ferro na granulometria de +6 - 32 mm fump ore), foram obtidos concentrados com teor de 63 ,2% 
de Fe, proporcionando um enriquecimento mineral de 6,7 %. 

Os resultados obtidos nos ensaios cm usina piloto foram suficientes para demonstrar a aplicabilidade 
do processo no enriquecimento do minério de ferro de Corumbá, via separação cm meio denso em tam
bor, proporcionando ainda um melhor aproveitamento da jazida c um aumento nas reservas. 

De modo geral, atingiu -se valores de enriquecimento na faixa de I ,6 a 3, I% para os lotes de minério granu
lado estudado. 

Também ficou evidenciado que o processo de separação cm meio denso é caracterizado por altas recupera
ções metalúrgicas, acima de 92,4%. 
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O consumo global de FcSi nos ensaios piloto foi de I ,7 kg/t alimentada, equivalente a 2,15 kg/t de concen
trado produzido. 

Baseado nos estudos realizados, conclui-se que o processo de separação em meio denso, é uma rota que 
pode ser aplicada com sucesso no enriquecimento do minério granulado da MMX Corumbá, tanto com mi
nério coluvionar, quanto com o minério eluvionar, nos dois casos a separação gravimétrica exerce o seu papel, 
estratificando os grânulos de contaminantes e concentrado de minério de ferro , com diferentes níveis de enri
quecimento e principalmente com a eliminação de arcósios (misto de quartzo e feldspatos) . 
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