
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

CONCENTRAÇÃO MAGNÉTICA DE MATERIAIS GOETHÍTICOS DO 
QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 
REIS, J.L.M.1, RAFAEL, G.S.2, DIAS, A.C.3, PEREIRA, C.A.4 

1Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Departamento de Engenharia de Minas, 
Laboratório de Tratamento de Minérios, e-mail: jonathanleandro39@yahoo.com.br 

2Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Departamento de Engenharia de Minas, 
Laboratório de Tratamento de Minérios, e-mail: gleisson.rafael@vale.com 

3Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Departamento de Engenharia de Minas, 
Laboratório de Tratamento de Minérios, e-mail: alessandro_cardoso1@yahoo.com.br 

4Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Departamento de Engenharia de Minas, 
Laboratório de Tratamento de Minérios, e-mail: pereira@demin.ufop.br 

 
 
RESUMO 
 
Com a contínua exaustão das jazidas de alto teor de minérios de ferro, busca-se 
englobar outros materiais portadores desse metal (antes tidos como materiais 
estéreis) que possam ser economicamente aproveitados mediante aplicação das 
diversas técnicas de processamento mineral existentes. Objetivou-se, por meio 
deste estudo, avaliar se a concentração magnética seria aplicável à recuperação de 
materiais goethíticos, através do uso de etapas rougher e scavenger com variações 
dos campos magnéticos aplicados. Como resultado pode-se observar que o método 
permite recuperações plausíveis, chegando, na melhor das condições, a 68,70 % de 
recuperação mássica, 80,54 % de recuperação metálica, além de um índice de 
seletividade de 6,051 e uma relação de enriquecimento de 1,204. 
 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro; concentração magnética; campos 
magnéticos; recuperações. 

 
ABSTRACT 

 
With the continuous exhaust of the high tenor deposit of iron ore, it is looked for to 
include other materials bearers of that metal (before had as waste rock materials) 
that can be economically taken advantage of by application of the several techniques 
of mineral processing existent. It was aimed at, through this paper, to evaluate the 
magnetic concentration would be applicable to the recovery of goethite materials, 
through the use of stages rougher and scavenger with variations of the applied 
magnetic fields. As result can be observed that the method allows plausible 
recoveries, achieved, in the best condition, in 68.70 % of mass recovery, 80.54 % of 
metallic recovery, moreover a selectivity index of 6.051 and an enrichment 
relationship of 1.204. 
 
KEYWORDS: iron ore; magnetic concentration; magnetic fields; recoveries. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A goethita (FeO.OH), era um mineral classificado como estéril por seus níveis 
elevados de contaminantes (Al2O3 e P), e passou a ser considerada minério e vem 
sendo processada pelas mineradoras. Um estudo prévio de caracterização de uma 
amostra deste material da região de Mariana evidenciou que o d80 é 7,93 mm, o d50 
1,70 mm e seu diâmetro médio de 5,04 mm. A densidade relativa é 4,428 g/cm³, a 
densidade aparente de 2,320 g/cm³, a umidade natural de 9,80 % e o grau de 
liberação médio (para faixa do estudo; + 53 µm e - 147 µm) de 97,65 %. 
 
A concentração magnética aplica-se quando a diferenciabilidade consiste na forma 
como os minerais respondem ao campo magnético e, dessa forma, separa os 
materiais magnéticos (ferrimagnéticos e paramagnéticos) dos não-magnéticos 
(diamagnéticos). (HALLIDAY et al., 2004; WILLS, 2006; SAMPAIO et al., 2007; 
PENHA, 2007; VALADÃO; ARAÚJO, 2007; REIS, 2012 apud REIS; GOMES, 2014). 
Abouzeid (1967 apud SEIFELNASSR et al., 2013), estudando um minério de ferro 
proveniente de El-Gedida (Egito), conseguiu recuperar 90,00 % de Fe em um 
concentrado com 61,00 % desse elemento. Dahe (2003) partindo de um minério de 
magnetita e hematita de 29,84 % de Fe obteve um concentrado de 67,11 % de Fe 
com uma recuperação metalúrgica de 74,79 %. Fatma e Arafa (1999 apud 
SEIFELNASSR et al., 2013) com o mesmo método de concentração alcançaram 
64,20 % Fe a partir de um minério de 44,00 % de Fe. Prakash et al. (1999) partindo 
de misturas artificiais de quartzo, coríndon e hematita (45,00 % – 72,00 % de Fe2O3), 
obtiveram um concentrado constituído de 90,00 % – 92,00 % de hematita com 
90,00 % – 96,00 % de recuperação mássica desse mineral. Song et al. (2002) a 
partir de um minério de finos de hematita e limonita com 30,50 % de Fe, obtiveram 
um concentrado de 64,00 % de Fe com 82,00 % de recuperação metálica. Oliveira 
(2010) com uma alimentação de 21,23 % de Fe produziu um concentrado de 
60,00 % de Fe e 12,82 % de SiO2, com 32,90 % de recuperação mássica e 93,00 % 
de recuperação metalúrgica. Silva e Luz (2013) estudaram parâmetros que, se 
adotados, poderiam ser aplicados nos rejeitos para minimizar sua produção e 
impactos ambientais, gerando um concentrado com 59,44 % de Fe, 62,62 % de 
recuperação metalúrgica e 9,91 % de SiO2. Kumar et al. (2013) estudaram um 
minério com 43,76 % de Fe e, por meio da concentração magnética úmida de baixa 
intensidade, obtiveram um concentrado magnético de 67,00 % de Fe com 
recuperação metalúrgica de 90,00 %. Menad et al. (2014) utilizando-se de uma 
alimentação de escória de conversor LD, com teor de Fe variando de 5,00 % a 
35,00 %, obtiveram 66,00 % de recuperação metalúrgica. Os trabalhos revisados 
possibilitaram não só definir parâmetros operacionais como também prever que não 
existiriam limitações do método físico de concentração adotado (concentração 
magnética úmida) para a recuperação dos minérios que foram trabalhados. 
 
O estudo consistiu em avaliar a aplicabilidade da concentração magnética úmida a 
hematitas goethíticas e itabiritos goethíticos da região de Mariana. A faixa 
granulométrica abrangida pelo estudo foi de 147 µm a 53 µm e o produto esperado 
deveria adequar-se as especificações de mercado. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O material ensaiado constitui-se de uma mistura de dois minérios provenientes da 
região de Mariana, o primeiro denominado itabirito goethítico com 69,32 kg e o 
segundo denominado hematita goethítica, com 63,22 kg, amostrados in natura e in 
loco em canaletas abertas nas cavas das minas de ferro da região supracitada. 
Como procedimento inicial para obtenção de uma amostra final representativa, a 
partir do lote apresentado, efetuaram-se a homogeneização e o quarteamento do 
material por meio do quarteador de carrossel Dialmática, com 12 recipientes de 
coleta de material quarteado. Após o quarteamento, se desenvolveram as pesagens 
dos materiais quarteados, foi realizado um sorteio para composição da amostra a 
homogeneizar e quartear. O recipiente sorteado recebeu também a massa de seu 
correspondente diagonal (1 e 7; 2 e 8; 3 e 9; 4 e 10; 5 e 11; 6 e 12). A amostra 
composta foi homogeneizada por meio dos procedimentos de homogeneização em 
lona. Utilizaram-se quatro quarteamentos por meio do cone quarteador ou pilha 
cônica, seguindo os procedimentos de Oliveira e Aquino (2007) e Góes et al. (2010).  
 
Em se tratando dos testes de concentração magnética à úmido, foco do estudo, os 
parâmetros adotados para os ensaios foram: polpa de 40,00 % de sólidos, faixa 
granulométrica de 53 µm a 147 µm, matriz de bolas de 11 mm e 500 mL de água de 
lavagem. O campo magnético foi o parâmetro variável. Nas etapas rougher (baixa 
intensidade) foram aplicados campos de 0,060 T; 0,075 T e 0,150 T (Testes 1, 2 e 3, 
respectivamente). Nas etapas scavenger (alta intensidade) aplicaram-se 0,650 T; 
0,750 T e 0,850 T (Testes 1, 2 e 3, respectivamente). Os parâmetros fixos foram 
baseados nas melhores condições evidenciadas nos trabalhos referenciados. Por 
exemplo, Oliveira (2010) obteve melhores recuperações mássicas e metalúrgicas 
com campo magnético de 0,600 T e 500 mL de água de lavagem. Peres et al. (2007) 
apresentam, como faixas típicas de aplicação da concentração magnética à úmido 
de baixa intensidade, as granulometrias compreendidas entre 50 µm e 500 µm, já 
para a separação magnética úmida de alta intensidade, uma faixa um pouco mais 
abrangente é aplicável, de 20 µm a 500 µm. Como a liberação dos minérios de ferro 
é superior a 90,00 % quando a granulometria está abaixo de 150 µm, conforme 
Seifelnassr et al. (2013), a granulometria de aplicação precisa estar o mais próximo 
possível desse valor. A porcentagem de sólidos foi definida entre os melhores 
resultados obtidos no trabalho de Silva e Luz (2013), que trabalharam com valores 
de 25,00 % a 45,00 % de sólidos na polpa de alimentação. Conforme descrevem 
Sampaio et al. (2010) as faixas de campo magnéticos aplicáveis à separação de 
magnetita situam-se entre 0,05 T e 0,50 T, devido ao fato deste mineral ser 
ferromagnético ou, como propõe Peres et al. (2007), ferrimagnético. Em se tratando 
da hematita, esse campo esta compreendido entre 1,0 T e 1,8 T, pois este mineral é 
paramagnético. Observa-se que as faixas de campo adotadas para a concentração 
da magnetita estão dentro do intervalo teórico, porém com os menores valores 
aplicáveis. Já, para os campos testados na hematita goethítica, os campos 
representam praticamente metade dos teóricos. Isso se deve ao fato das forças 
concorrentes (força gravitacional – determinada pelo tamanho e densidade da 
partícula; força hidráulica – determinada pelo diâmetro da partícula, formato, 
viscosidade líquida e velocidade; força centrífuga – determinada pelo tamanho da 
partícula, densidade e velocidade do processo; força de arrasto do ar – determinada 
pelo tamanho da partícula, densidade e velocidade do ar), citadas por Metso (2005), 
terem presença quase irrelevante em escala laboratorial, o que industrialmente não 
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é verdade. Por fim, a massa alimentada (100 g) foi baseada em uma citação de 
Sampaio et al. (2007) onde é informado que, em escala laboratorial, essa não deve 
ser superior a 200 g. 
 
Para a realização dos testes de concentração magnética foi utilizada a amostra 
composta pelos números pares do quarto quarteamento em pilha. Essa foi britada 
(britador de mandíbulas – Blake BM 120080 - Cimaq S.A.; e britador de rolos – 
Máquinas Renard MRA 180200) e moída (moinho de bolas) para adequação 
granulométrica e liberação (cujo grau foi conhecido pelo estudo prévio citado na 
introdução) e, finalmente, homogeneizada e quarteada para obter-se a massa de 
cada ensaio. Foram realizados três ensaios de concentração com uma etapa 
rougher (com campo magnético de baixa intensidade) e scavenger (com campo 
magnético de alta intensidade), onde as variáveis foram os campos magnéticos de 
baixa e alta intensidade, determinados com o Gaussmeter TLMP-HALL. Utilizou-se o 
separador magnético de alta intensidade Carpco Inc., modelo WHIMS 3X4L, serial 
210-97. Esses testes foram realizados em duplicata. Os materiais alimentados, o 
concentrado rougher, o concentrado e o rejeito scavenger foram analisados 
quimicamente por fluorescência de raios X. Os resultados foram avaliados segundo 
alguns índices, quais sejam: (a) Recuperação mássica; (b) Recuperação 
metalúrgica; (c) Índice de seletividade e (d) Relação de enriquecimento. 
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( ) 100; ( ) 100; ( ) . . ; ( )mássica metálica
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            (1) 

 
Onde: 
C: massa do concentrado;                       R1: recup. do elemento útil no concentrado; 
A: massa da alimentação;                        R2: recup. de ganga no concentrado; 
c: teor do elemento útil no concentrado;  T1: recup. do elemento útil no rejeito; 
a: teor do elemento útil na alimentação;  T2: recup. de ganga no rejeito. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com relação aos dados da análise química podemos dizer que a composição 
mineralógica básica do minério (baseando-se nos teores da amostra final – amostra 
obtida com a junção dos lados ímpares do quarto quarteamento em pilha cônica, 
cuja massa foi de 1,235 kg) é de 69,070 % de hematita; 6,570 % de goethita; 
0,097 % de magnetita e 19,490 % de quartzo. 
 
Os dados de homogeneização e o quarteamento do material estudado são 
apresentados na Figura 1. 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Homogeneização e quarteamento amostral. Fonte: Elaboração dos autores. 
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Na Figura 2 ilustra-se a metodologia de desenvolvimento dos testes de 
concentração magnética: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Concentração magnética à úmido de baixa e alta intensidade. Observações: N.A.: 
Nova alimentação; P1: Produto 1 (concentrado rougher); P2: Produto 2 (concentrado 
scavenger); R.R.: Rejeito rougher; R.F.: Rejeito final. Fonte: Elaboração dos autores. 

 
Podem-se observar as médias dos resultados de balanços de massa (efetuadas 
para a alimentação, o concentrado e o rejeito dos testes e suas duplicatas, cujo 
desvio padrão médio foi de 1,785 %), na Tabela 1: 

 
Tabela 1. Balanços de massa dos testes de concentração magnética. 

Etapa Fluxo Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Rougher 

A [g] 100,70 100,46 100,07 

C [g] 2,14 9,88 12,90 

R [g] 98,56 90,58 87,17 

Scavenger 

A [g] 97,42 89,86 85,98 

C [g] 66,92 61,30 55,30 

R [g] 30,50 28,56 30,68 

Observações: A – alimentação; C – concentrado; R – rejeito. Fonte: Dados experimentais. 

 
A massa obtida como rejeito rougher alimentou a etapa scavenger. Na Tabela 2, 
observam-se os dados das médias das análises químicas (efetuadas para a 
alimentação, o concentrado e o rejeito dos testes e suas duplicatas, cujo desvio 
padrão médio foi de 0,447 %). 
 

Tabela 2. Análises químicas. 

Material FeT FeO PPC SiO2 Al2O3 P Mn X 

Amostra final 52,700 0,070 4,320 19,490 0,340 0,113 0,050 0,038 

T 1 

A 52,570 0,107 4,036 19,394 0,316 0,111 0,044 0,040 

C Rougher 63,300 0,405 3,000 5,935 0,260 0,076 0,063 0,058 

C Scavenger 60,315 0,105 4,505 8,175 0,340 0,123 0,051 0,042 

R Scavenger 35,000 0,090 3,090 46,155 0,270 0,085 0,027 0,036 

T 2 

A 53,125 0,191 4,111 18,887 0,306 0,112 0,043 0,040 

C Rougher 63,170 0,190 3,480 5,105 0,270 0,095 0,047 0,047 

C Scavenger 61,420 0,235 4,720 6,645 0,330 0,130 0,051 0,040 

R Scavenger 32,340 0,100 3,080 50,105 0,270 0,082 0,025 0,037 

T 3 

A 52,525 0,096 4,081 18,961 0,312 0,113 0,043 0,042 

C Rougher 62,515 0,135 4,115 5,715 0,315 0,110 0,052 0,046 

C Scavenger 61,430 0,090 4,705 6,540 0,330 0,131 0,050 0,044 

R Scavenger 34,280 0,095 3,115 47,485 0,290 0,085 0,029 0,040 

Observações: X – TiO2 + CaO + MgO; T – teste; A – alimentação; C – concentrado; R – rejeito. Dados 
em porcentagem base seca. FeT (Fe total). Fonte: Dados experimentais. 
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Em relação às especificações exigidas para o minério de ferro (na faixa 
granulométrica estudada), tem-se (PLATTS, 2015): Fe (66,00 %); SiO2 (5,00 %); 
Al2O3 (0,75 %); P (≤ 0,03 %); S (≤ 0,05 %). Com base nestes dados e analisando a 
Tabela 2, podemos observar que as condições testadas não seriam capazes de 
atender as especificações de mercado, com relação aos teores de ferro e quartzo. 
Mas deve-se citar que, apesar do teor de ferro não ter atingido as especificações, 
ele ficou em média 3,975 % abaixo do especificado. Quanto ao teor de quartzo a 
diferença média que ainda deveria ser retirada é de 1,353 %. Dessa forma algumas 
modificações deveriam ser feitas nos parâmetros ou os concentrados precisariam de 
uma etapa de limpeza para tentar abaixar o teor de sílica e elevar o teor de ferro. 
Para o caso do fósforo, a solução mais provável seria a blendagem do concentrado 
obtido com um material de teor de fósforo significativamente menor que o desejável. 
A alumina (Al2O3) esteve abaixo do limite em todos os casos. Na Tabela 3 
apresentam-se os índices para análise das médias dos resultados dos testes e suas 
duplicatas. 
 

Tabela 3. Índices para avaliação dos resultados. 

Teste 
Recuperação 
mássica (%) 

Recuperação 
metalúrgica (%) 

Índice de 
seletividade 

Relação de 
enriquecimento 

R
o
u

g
h

e
r 

T 
1 

2,125 2,559 6,051 1,204 

T 
2 

9,835 11,694 3,052 1,189 

T 
3 

12,891 15,343 2,564 1,190 

S
c
a

v
e

n
g

e
r 

T 
1 

68,699 79,171 1,652 1,152 

T 
2 

68,225 80,539 2,080 1,180 

T 
3 

64,317 77,401 2,104 1,203 

Observações: T – teste; Fonte: Dados experimentais. 

 
Como se observa nos dados da Tabela 3, os índices não indicam um teste que 
tenha sobressaído em todos os parâmetros (considerando-se etapas individuais – 
rougher e scavenger), mas o teste 3 destacou-se em recuperações mássica e 
metalúrgica (na etapa rougher) e também em índice de seletividade e relação de 
enriquecimento (na etapa scavenger). Observa-se, como segunda melhor avaliação, 
o teste 1 que obteve melhores resultados no índice de seletividade e relação de 
enriquecimento (na etapa rougher) e melhor recuperação mássica (na etapa 
scavenger). 
 
Em se tratando da recuperação mássica, os testes rougher em geral apresentaram 
resultados baixos, devido ao fato do campo aplicado ser ideal para recuperação da 
magnetita presente nos minérios, que tem baixa participação na constituição dos 
mesmos. Quanto às recuperações metalúrgicas que foram em média 79,037 % para 
os testes scavenger, pode-se dizer que foram superiores as dos estudos de Dahe 
(2003) e próximas das melhores condições do estudo de Silva e Luz (2013). 
Convém observar que o índice de seletividade deve ser (industrialmente) maior que 
4, o que só foi obtido e superado no teste 1 rougher, porém como a análise foi 
efetuada em escala laboratorial, é possível que industrialmente esse valor alcance o 
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esperado. Por fim, baseados no teor de ferro para comercialização, apresentado por 
Platts (2015), e no teor da amostra final, a relação de enriquecimento ideal para este 
caso seria de 1,252. Esse valor foi quase atingido para a etapa rougher teste 1 e 
scavenger teste 3. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Após avaliar os resultados obtidos, dentro dos parâmetros testados, pode-se 
concluir que a concentração magnética é aplicável para a concentração de minérios 
de ferro que tenham presença de goethitas. As melhores condições foram as do 
teste 3 (rougher e scavenger), porém é necessário que o seu concentrado tenha um 
tratamento posterior que vise adequar o teor de ferro às especificações de mercado 
e reduzir os teores de SiO2 e P. 
 
Sugere-se que se testem novos parâmetros dentro das condições que obtiveram 
melhores resultados, tais como tamanhos de matriz diferentes e outras 
porcentagens de sólidos na polpa de alimentação. Pode-se ainda avaliar a 
aplicabilidade da concentração magnética na faixa de 38 µm a 53 µm, que é 
teoricamente possível para a concentração magnética úmida de alta intensidade. 
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