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RESUMO 

 

O itabirito é uma rocha explorada como minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero, 

em Minas Gerais. Cerca da metade da quantidade de itabirito extraída transforma-se em 

rejeitos, que são estocados em barragens de rejeitos ou utilizados para preenchimento de 

cavas de mineração. Dezenas de milhares de toneladas são geradas diariamente nas minas em 

operação nesta região, causando preocupação quanto ao passivo ambiental, além de custos 

para gerenciamento das barragens. As mineradoras estão empenhadas em encontrar 

utilizações para esses rejeitos em outras cadeias produtivas. Esta tese visou à obtenção de 

sílica de elevada pureza a partir do rejeito de um minério itabirítico, utilizando as técnicas 

clássicas de beneficiamento de minério, como a classificação granulométrica e separação 

magnética, seguidas das hidrometalúrgicas de lixiviação e precipitação química e também a 

técnica de fusão alcalina. A amostra coletada na barragem de rejeitos da Mina do Pico, 

operada pela Vale S.A., no município de Itabirito – MG, é uma mistura da lama gerada na 

deslamagem do minério e do rejeito da flotação do mesmo. A amostra coletada apresentou 

teores de 33,4% em peso de SiO2, 57,4% em peso de Fe2O3 e 8,31% em peso de Al2O3. Após 

a deslamagem em 37µm para a remoção de finos e corte em 297 µm para remoção das 

partículas maiores, a composição da amostra -297+37 µm foi de 68,0% de SiO2, 31,4% de 

Fe2O3 e 0,50% de Al2O3. Após separação magnética, a composição da fração não magnética 

foi de 93,8% de SiO2, 1,16% de Fe2O3 e 3,80% de Al2O3 e da fração magnética foi 30,5%% 

de SiO2, 64,4% de Fe2O3 e 3,94% de Al2O3. Após a lixiviação ou a digestão ácida da fração 

não magnética, visando à remoção das impurezas, obteve-se sílica com pureza de 98%. A 

fusão da fração não magnética com hidróxido de sódio, seguida da lixiviação alcalina do 

produto de fusão e precipitação da sílica do licor obtido na etapa de lixiviação proporcionou a 

obtenção de uma sílica com característica pozolânica e pureza de 99,9%. Os teores de óxido 

de ferro e de alumínio, principais contaminantes, foram de 0,01% e 0,07% respectivamente. A 

sílica obtida apresentou alta superfície específica (322 m
2
/g) e tamanho de partícula menor 

que 200 nm.  

 

Palavras-chave: Itabirito, lixiviação, fusão alcalina, sílica de alta pureza. 

 



 

ABSTRACT  

 

Banded iron formations are exploited as iron mineral in “Quadrilátero Ferrífero” of Minas 

Gerais (MG) State, Brazil. About half of the amount of extracted material becomes tailings, 

which are stored in tailing dams or used for filling mining pits. Tens of thousands of tons are 

generated daily in operating mines in this region, causing concern about the 

environmental liabilities, and costs to manage the tailing dams. Miners are committed to 

finding uses for these wastes in other productive chains. This thesis aimed to obtain high 

purity silica from the flotation tailings of banded iron formations using classical techniques 

for ore processing, such as particle size classification and magnetic separation, followed by 

hydrometallurgical leaching, also alkaline fusion and chemical precipitation. The tailings 

samples was collected in the tailings dam of Peak Mine operated by Vale A.S., in Itabirito – 

MG.  This sample had initially 33.4% by weight SiO2, 57.4% wt Fe2O3 and 8.31% wt Al2O3. 

After desliming for disposal of the fine particles (-37µm) the composition was 68.0% SiO2, 

31.4% Fe2O3 and 0.50% Al2O3. After magnetic separation, the composition was 93.8% SiO2, 

1.16% Fe2O3 and 3.80% Al2O3. After acid leaching l or digestion to remove impurities, it was 

possible to obtain silica with 98% purity.  The fusion with sodium hydroxide, followed by 

alkaline leaching of sodium silicate and silica precipitation gave purities of about 99.5%.  

Values even higher may be possible with optimization of the parameters of alkaline fusion or 

by repeating the process from the product with purity of 99.5%. The iron oxide content and 

the aluminum main contaminants were 0.01% and 0.07%, respectively. Amorphous silica was 

obtained with high specific surface (322 m
2
/g) and particle size less than 200 nm. Depending 

on the application, a control should be made for the impurities, such as phosphorus, potassium 

and boron.  

 

Keywords: Banded iron formations, leaching, alkaline fusion, high purity silica. 
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LBT – Lixiviação Básica Teste 

LO – Granulado 

MAG – Fração magnética 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura 

µm - micrometro 

MMA – Ministério o Meio Ambiente 

NMAG – Fração não magnética 

PFF – Pellet Feed 

RAM – relação ácido/minério 

RER4 – Separador Magnético de Rolos de Alta Intensidade  

SGMB – Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais  

UNCTAD – Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 

SF – Sinter Feed 



 

WDRE – Separador Magnético de Tambor de Média Intensidade  

λ – comprimento de onda 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os itabiritos, conforme Rosière e Chemale Jr. (2000), compõem um conjunto de 

formações ferríferas metamórficas do Grupo Itabira na região do Quadrilátero Ferrífero, uma 

das principais regiões produtoras de minério de ferro do mundo. O termo em inglês para essa 

formação rochosa é BIF – banded iron formation (CLOUD,1973). São sedimentos marinhos 

formados a cerca 2 - 2,6 bilhões de anos mediante a oxidação do íon ferroso, abundante no 

oceano na época, ocorrida devido à crescente concentração de oxigênio na atmosfera da terra, 

resultante da atividade biológica de cianobactérias. O íon férrico produzido é insolúvel na 

água, o que deu origem à precipitação de hematita e magnetita. Os oceanos da época 

provavelmente estavam também supersaturados com sílica, o que resultou na precipitação 

simultânea de quartzo e outros silicatos. Os itabiritos são rochas compostas quimicamente por 

silicatos (principalmente quartzo) e óxido férrico, com uma estrutura bandada alternada por 

esses minerais. A concentração de óxido férrico está em torno de 50 % em peso nos itabiritos 

explorados no Quadrilátero Ferrífero. 

Para a extração do ferro, a rocha deve ser moída até granulometrias entre 149 e 105 

µm, quando se obtém a separação dos grãos dos silicatos e do óxido férrico. O óxido férrico é 

separado dos silicatos por meio de separação magnética ou flotação. No caso da separação 

magnética, é gerado um resíduo constituído de partículas de quartzo e finos de óxido férrico e 

goethita, além de silicatos. No caso da flotação é gerado um rejeito constituído de partículas 

de quartzo (acima de 85% em peso) e partículas de hematita (menor que 15% em peso), com 

aspecto arenoso. Outro tipo de rejeito, proveniente da deslamagem, após a cominuição, tem 

um aspecto argiloso, constituído de partículas de quartzo e finos de hematita e goethita, além 

de outros silicatos em pequena quantidade. O minério de ferro obtido tem granulometria de 

100 a 150 µm e deve ser pelotizado antes da sua alimentação em alto forno (MONTE et al., 

2002). No caso do itabirito, a quantidade de rejeitos gerada é aproximadamente igual à 

quantidade de concentrado de minério de ferro produzido. Atualmente, esses rejeitos têm sido 

utilizados para preenchimento de cavas de mineração ou estocado em barragens, que 

requerem constante monitoramento com altos custos. 

Nos últimos anos, têm sido conduzidos estudos para encontrar utilizações para esses 

rejeitos. Desde 2005 o CDTN está participando dessas atividades, com projetos financiados 

pela FAPEMIG e pelo CNPq, em parceria com empresas mineradoras. As seguintes 

utilizações foram vislumbradas: 
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 Obtenção de produtos cimentícios com o rejeito arenoso da flotação, em substituição à 

areia de rio, cuja extração causa um grande impacto ambiental (PEREIRA JÚNIOR, 

2011); (MELO, 2012); (FREIRE, 2012); 

 Obtenção de pedra composta com os rejeitos do itabirito. Trata-se de um compósito 

feito de partículas minerais e resina de poliéster, que são misturadas até formar uma 

pasta. Essa pasta é vibroprensada a vácuo e depois curada a quente. A quantidade de 

resina utilizada é da ordem de 10% em peso. O compósito tem aspecto semelhante ao 

mármore e ao granito, com algumas funções superiores às pedras naturais, devido à 

ausência de poros e a mais alta resistência à flexão. Esse produto já é utilizado em 

larga escala na Europa e nos Estados Unidos. Em estudos realizados no CDTN foi 

demonstrado que os rejeitos arenoso, argiloso e da separação magnética se prestam 

para obtenção de pedra composta de alta qualidade (LAMEIRAS e SILVA, 2015); 

 Obtenção de madeira plástica. A madeira plástica é um produto que vem 

gradativamente ganhando mercado em vários países, inclusive no Brasil. Ela é feita a 

partir de uma mistura de matérias plásticas pós-consumo, que é amolecida e extrudada 

na forma de perfis. Suas propriedades são parecidas com aquelas da madeira, tal que 

ela pode substituí-la na fabricação de móveis, casas, pallets, bancos, pisos de áreas 

públicas, etc. O CDTN demonstrou que o resíduo arenoso pode ser utilizado como 

“filler” no processo de obtenção da madeira plástica, para se obter um produto que 

pode ser parecido com a madeira ou até o concreto (SOUZA, 2013); 

 Obtenção de pigmentos a base de óxido de ferro. O rejeito argiloso possui 

granulometria muito próxima daquela dos pigmentos artificiais a base de óxido de 

ferro, que ocupam o segundo lugar em uso em termos de quantidade na indústria, só 

sendo superado pelo óxido de titânio (pigmento branco). O CDTN conduziu estudos 

para adequar o rejeito argiloso para uso na indústria de tintas. Para tanto já se sabe que 

é necessária a separação da sílica residual e alguns tratamentos térmicos para se obter 

outras cores usuais dos pigmentos a base de óxido férrico (TAVARES, 2012);  

 Obtenção de sílica de alta pureza. O quartzo, por causa da sua estrutura cristalina, é 

um dos minerais mais puros da natureza. Ele pode estar associado a outros minerais na 

forma de inclusões e microinclusões, que podem impedir seu uso quando é necessária 

alta pureza. No caso da extração do óxido de ferro do itabirito por meio da flotação, o 

rejeito arenoso gerado é constituído de partículas de quartzo com granulometria 

bastante fina (149 a 105 μm). A observação ao microscópio revela que elas são livres 
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de microinclusões. As impurezas esperadas são aquelas que podem existir na estrutura 

cristalina do quartzo, como alumínio, ferro, cobalto, titânio e manganês em 

substituição ao silício e seus compensadores de carga, como hidrogênio, lítio, sódio e 

potássio, com níveis totais inferiores a 100 mg/L, o que corresponderia a uma pureza 

de 4N (quatro noves, 99,99%). A partir do rejeito arenoso com um teor de óxido de 

ferro em torno de 15% em peso, o CDTN demonstrou, em escala de bancada, durante 

a execução de uma dissertação de mestrado, que é possível utilizar a separação 

magnética (a seco ou a úmido) e a lixiviação em ácido sulfúrico para se obter quartzo 

de alta pureza potencialmente adequado para uso em vários segmentos industriais, 

como indústria cerâmica, de vidros, indústria óptica, eletrônica e de silício metálico. A 

uniformidade do quartzo obtido, tanto morfológica quanto química, associada à grande 

disponibilidade, pode ser uma interessante vantagem competitiva em relação a outras 

fontes de quartzo existentes no mercado (TOLENTINO, 2010). 

 

Uma área de interesse desta tese refere-se especificamente ao emprego da sílica de alta 

pureza do itabirito na obtenção de silício metálico para o uso em células fotovoltaicas. O 

silício metálico é obtido pelo processo carbotérmico, no qual se obtém a redução do dióxido 

de silício pelo carbono em altas temperaturas, com a geração de silício metálico líquido e gás 

carbônico. O fornecimento de silício para este mercado, cuja demanda cresce a taxas anuais 

mais altas do que 15%, está sendo alvo de muitas (BRAGA, 2007). Desde meados da atual 

década o fornecimento de silício para a fabricação de células fotovoltaicas está sendo 

insuficiente para atender a demanda. Até então, o resíduo da fabricação de silício para o 

mercado eletrônico era suficiente para atender à demanda para fabricação de painéis 

fotovoltaicos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, após o preparo da amostra do rejeito de 

flotação do itabirito, foi feita sua caracterização física e química, análise granulométrica, 

análise granuloquímica e medida da densidade. 

Foram realizados experimentos de separação magnética para diminuir o teor de óxido 

de ferro III (Fe2O3) presente na amostra ao nível mais baixo possível (LUZ et al., 2004); 

(SOMASUNDARAN e MOUDGIL, 1998). Os experimentos foram realizados no CDTN e na 

empresa INBRAS-Eriez localizada na cidade de Diadema, São Paulo. Nesses ensaios foram 

determinados o tipo mais adequado de separação magnética (a úmido ou a seco) e os 

parâmetros desse processo. 
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A fração não magnética foi submetida a experimentos de lixiviação para a dissolução 

das impurezas
 
(HAVLIK, 2008). Conforme proposto por Havlik (2008), a seleção dos agentes 

lixiviantes foi feita de acordo com a literatura: ácidos clorídrico (HCl)
 
(JANSSEN e PUTNIS, 

2011); sulfúrico (H2SO4) (VEGLIÓ et al., 1998); (LIU et al.,2009); (BABA et al.,2007); 

(NWOYE et al.,2009);  nítrico (HNO3) (NWOYE et al.,2009); cítrico (C6H8O7) (WILLIAMS, 

2008); oxálico ((COOH)2.2H2O)); (VEGLIÓ et al., 1998, VEGLIÓ et al., 1999); (MANDAL 

e BANERJEE, 2004); (CALDERÓN et al.,2005); (LEE et al., 2007); (NWOYE et al.,2009), 

uma mistura de ácidos clorídrico (HCl) e fluorídrico (HF) (ABDELKRIM, 2009); e a base 

hidróxido de sódio (NaOH) (VOGEL, 1981). Visando melhorar a remoção das impurezas, 

foram também realizados experimentos de digestão ácida com H2SO4. 

Outra rota investigada foi a dissolução do quartzo, mantendo as impurezas insolúveis. 

Neste sentido, a fração não magnética foi submetida à fusão alcalina, seguida da lixiviação do 

produto da fusão com água e precipitação química do silício presente no licor gerado na etapa 

de lixiviação. 

Foram utilizados planejamentos fatoriais, baseados em princípios estatísticos, para 

investigar simultaneamente os efeitos das variáveis em estudo em uma variável de saída, 

resposta, realizando um número mínimo de experimentos.  
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2. RELEVÂNCIA 

 

A crescente geração de rejeitos a partir das atividades relacionadas à produção mineral 

constitui um problema e reduzir, recuperar e encontrar novas aplicações para esses rejeitos é 

essencial para reduzir os impactos negativos dos mesmos ao meio ambiente, já que a 

estocagem ou a disposição desse material exigem cuidados quanto à segurança e redução de 

impactos ambientais requerendo constante monitoramento com altos custos. 

A uniformidade do quartzo obtido, tanto morfológica quanto química, associada à 

grande disponibilidade, pode ser uma interessante vantagem competitiva em relação a outras 

fontes de quartzo existentes no mercado. O preço do quartzo granulado pode variar entre US$ 

20.00 e US$ 89.00 a tonelada, dependendo da pureza. O óxido de ferro resultante dessa 

separação pode ser realimentado no processo de concentração do minério de ferro ou 

empregado em outras finalidades. Caso essa alternativa se mostre viável, poderia haver uma 

interessante valorização de um importante rejeito da exploração do itabirito. 

O presente trabalho apresenta relevantes contribuições no campo social, ambiental, 

econômico, tecnológico e científico, estando assim de acordo com a missão do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) que é “gerar e difundir conhecimentos, 

disponibilizar produtos e serviços em beneficio da sociedade por meio de pesquisa e 

desenvolvimento na área nuclear e em áreas correlatas
”
. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um processo de obtenção de sílica de elevada pureza a partir do rejeito, 

resultante da concentração de ferro do itabirito por flotação. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos foram:  

 Estudar as variáveis envolvidas no processo de lixiviação: 

           - tipo e dosagem do agente lixiviante; 

           - tempo de lixiviação; 

           - relação agente lixiviante/minério; 

           - porcentagem de sólidos; 

           - temperatura; 

           - tipo de lixiviação. 

 Estudar as variáveis envolvidas no processo de dissolução do quartzo e precipitação do 

silício solúvel. 

 Caracterizar os produtos obtidos. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1. Minério de ferro 

 

O ferro é um dos elementos mais abundantes e o recurso mineral metálico extraído em 

maior volume da crosta terrestre. Por ser um metal maleável, que pode mudar de estado e ser 

facilmente manuseado, permitindo ser trabalhado de diversas formas, o ferro provocou 

intensas mudanças na história da humanidade. Foi tão importante que um período da história 

ficou conhecido como a Idade do Ferro, quando o mesmo passou a ser usado no lugar do 

bronze na construção de utensílios, ferramentas e armas. 

O itabirito é uma rocha a partir da qual pode ser obtido ferro metálico, formada 

principalmente por dois minerais: a hematita e o quartzo, muito comuns na natureza. 

A indústria da mineração do ferro tem grande importância na economia mineral 

brasileira. Representa importante atividade mineral do país pelos recursos financeiros 

envolvidos, desde a prospecção para definir os jazimentos minerais até a comercialização dos 

produtos de minério de ferro. Tem grande participação na arrecadação de impostos e na 

arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. No comércio 

exterior gera importantes divisas e envolve a atividade com uma logística de transporte 

rodoviário, ferroviário e marítimo. Além de desenvolver as comunidades do entorno das 

minas, favorece o desenvolvimento de outras atividades ao longo das vias de escoamento do 

minério (DNPM, 2014). 

Os depósitos de minério de ferro podem ser agrupados, geologicamente, em cinco 

categorias principais: (i) sedimentares acamadados; (ii) formados por soluções hidrotermais; 

(iii) relacionados a atividades vulcânicas; (iv) relacionados a processos de metamorfismo e/ou 

deformação; (v) resultantes de alteração e acúmulo na superfície terrestre (CARVALHO et 

al., 2013). Os depósitos sedimentares acamadados são os mais importantes, pois constituem 

os grandes depósitos das formações ferríferas bandadas (FFB), que são formadas por rochas 

finamente bandadas ou laminadas e constituem-se, principalmente, de quartzo e de óxidos de 

ferro (hematita, magnetita e algumas variedades de carbonatos e silicatos) originados 

provavelmente por precipitação química. Essas rochas foram modificadas por diagênese e 

metamorfismo, que as tornaram ainda mais ricas em ferro. As FFB compreendem as maiores 

reservas de ferro do mundo, com teores médios do metal entre 20% e 55%. 

Os minérios de ferro economicamente explorados podem ser classificados de acordo 

com a composição química do mineral fornecedor do elemento metálico. São classificados 
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em: óxidos, carbonatos, sulfetos e silicatos. Os principais minerais portadores de ferro e seus 

respectivos teores são mostrados na Tabela 1. 

Aproximadamente 300 minerais têm ferro como componente essencial, mas para a 

obtenção do ferro, apenas a exploração dos óxidos, que apresentam grandes concentrações, 

tem expressão econômica (DNPM, 2011). 

 
Tabela 1 - Fórmula química e conteúdo teórico de ferro (em %) dos principais minerais portadores de 

                  ferro 

 

Mineral Fórmula 

química 

Teor de ferro (%) 

Hematita Fe2O3 69,96 

Magnetita Fe3O4 72,4 

Goethita Fe2O3.H2O 62,9 

Limonita 2Fe2O3.3H2O 60 

Siderita FeCO3 48,3 

Pirita FeS2 46,6 

Pirrotita Fe1-xS 61,5 

Ilmenita FeTiO3 36,8 

Magnesioferrita MgO.Fe2O3 56-65 

Hidrogoethita 3Fe2O3.4H2O 60,9 

 

                                 Fonte: CARVALHO et al., 2013. 

 

 

Como todo minério, a oferta de minério de ferro depende, sobretudo, de sua 

distribuição geológica, no caso, concentrada principalmente na Austrália, Brasil, Rússia, Índia 

e China, sendo esses, também, os maiores produtores mundiais (VILELA et al., 2004). 

De acordo com o U.S. Geological Survey e a UNCTAD (Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), o Brasil é o segundo maior produtor de 

minério de ferro do mundo (IBRAM, 2015).  

As reservas no Brasil alcançam 29 bilhões de toneladas sendo que as reservas 

mundiais totalizam 180 bilhões de toneladas. Entretanto, o Brasil assume lugar de destaque no 

cenário internacional quando se considera as reservas em termos de ferro contido no minério. 

Isso se deve ao alto teor de ferro encontrado nos minérios hematita (60%), que é 

predominante no Pará e Itabirito (50%) em Minas Gerais (IBRAM, 2012). 

Os estados detentores das reservas de minério de ferro no Brasil são: Minas Gerais, 

que possui 72,5% das reservas com um teor médio de ferro de 46,3%; o Mato Grosso do Sul, 
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onde estão 13,1% das reservas, sendo o teor médio de ferro de 55,3% e o Pará com 10,7% e 

um teor médio de 64,8% (DNPM, 2014). 

A Figura 1 apresenta o gráfico da evolução das reservas de minério de ferro, entre 

2000 e 2013, dos cinco países com as maiores reservas do mundo. 

 
           Figura 1 – Gráfico da evolução das reservas de minério de ferro, entre 2000 e 2013 

 

 
  Fonte: CARVALHO et al., 2013. 

 

 

O minério de ferro, em virtude de suas propriedades químicas e físicas, é, em sua 

quase totalidade, utilizado na indústria siderúrgica (98%). O restante é utilizado como carga 

na indústria de ferro-liga e na indústria de cimento (VILELA et al., 2004). 

Por meio de diversos processos industriais com tecnologia de ponta, o minério de ferro 

é beneficiado para, posteriormente, ser vendido para as indústrias siderúrgicas. 

 

4.1.1. Beneficiamento do Minério de ferro 

 

Após extraído, o minério precisa de um tratamento para ser utilizado. 

O beneficiamento do minério de ferro visa separar a parte útil (concentrado de Fe) do 

que não tem utilidade (quartzo). São modificadas a granulometria, a concentração relativa das 

espécies minerais presentes ou a forma, contudo, sem modificar a identidade química ou física 

dos minerais (LUZ, SAMPAIO e FRANÇA, 2010). 

A separação é feita a partir das operações unitárias: cominuição ou fragmentação 

(britagem, moagem); classificação por tamanho (peneiramento, classificação por espirais, 
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hidrociclonagem); concentração (gravítica, magnética, flotação, eletrostática, etc, e com 

circulação de água no processo ocorrem as etapas de desaguamento (espessamento e 

filtragem) e secagem (secador rotativo, spray dryer, secador de leito fluidizado). E por último, 

a disposição do rejeito (VIAJANDO PELA VALE, 2014). 

Para o processamento de minérios de ferro de alto teor faz-se uso de cominuição, 

classificação e deslamagem. Para os minérios de ferro de baixo teor, torna-se necessária a 

introdução de operações de concentração, como a flotação, com o objetivo de aumentar o teor 

de ferro e minimizar os teores das impurezas como SiO2, Al2O3 no concentrado da flotação. 

O minério bruto, após o beneficiamento, gera produtos classificados como granulados 

(acima de 6,3 mm) e finos (sinterfeed – entre 0,15 e 6,3 mm e pelletfeed – abaixo de 0,15 

mm). Os granulados são utilizados diretamente nos altos fornos. Os finos passam por 

processos de aglomeração (sinterização e pelotização), para posteriormente serem adicionados 

nos fornos de redução (DNPM, 2009). 

Para a concentração de minério de ferro são utilizados vários métodos e 

principalmente a combinação entre eles. A escolha e emprego do método de concentração do 

minério dependem das características físicas, químicas e mineralógicas do minério.  

Na concentração, geralmente, remove-se a maior parte da ganga, presente em grande 

proporção no minério e na purificação os minerais contaminantes, que ocorrem em pequena 

proporção, são removidos do minério ou pré-concentrado (LUZ, SAMPAIO e FRANÇA, 

2010). 

As operações de concentração baseiam-se nas diferenças de propriedades entre o 

mineral de interesse e os minerais de ganga. Entre essas propriedades podem ser destacadas a 

massa específica (ou densidade), propriedades de química de superfície, cor, forma, 

suscetibilidade magnética, condutividade elétrica, radioatividade, etc. Em muitos casos, 

também pode ser necessário que dois ou mais minerais de interesse sejam separados 

seletivamente.  

A pureza química é fundamental para a avaliação dos minérios. Entretanto, observa-se 

que a tecnologia tem caminhado na valorização de outros índices de qualificação e 

aproveitamento dos minérios. Além dos teores mínimos de ferro e de suas classes de frações 

granulométricas, a viabilidade de extração do minério de ferro é definida também pelos 

máximos de impurezas (SiO2, Al2O3, P, etc). 

Os minérios de alto teor apresentam vantagens competitivas para uso siderúrgico, o 

que justifica a grande aceitação e procura pelos minérios produzidos no Brasil e Austrália.A 

Figura 2 mostra um fluxograma típico de tratamento de minérios, com recirculação de água.  
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                Figura 2 – Fluxograma típico de tratamento de minérios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: LUZ, SAMPAIO e FRANÇA, 2010.
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Sabe-se que as reservas atuais são confortáveis para o atendimento das necessidades 

de produção até 2030 e nos anos seguintes, tendo em vista as posições atuais e projetadas. 

Nesse sentido é importante que sejam mantidas pesquisas minerais para que a reposição desse 

patrimônio mineral seja mantida à medida que a produção seja explorada (VILELA et al., 

2004). 

De acordo com as informações do Projeto de Assistência Técnica ao Setor de Energia 

– Projeto ESTAL – do Ministério de Minas e Energia, o ferro continuará sendo o principal 

gerador de resíduos, no cenário da mineração de 2010 a 2030.  

Os resíduos gerados são classificados em dois tipos principais: a) estéreis: materiais 

produzidos na lavra dos minerais ou na preparação das minas e não possuem valor econômico 

e b) rejeitos: resíduos que resultam dos processos de beneficiamento das substâncias minerais. 

Existem ainda outros resíduos como efluentes de tratamento, baterias, pneus, óleos e suas 

embalagens provenientes desta atividade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).  

Os rejeitos das minas podem conter substâncias nocivas ao ambiente e ao homem, que 

continuam a causar problemas mesmo depois do fim do ciclo da mineração. Com isso, são 

necessárias medidas preventivas e/ou corretivas para que os rejeitos de beneficiamento sejam 

usados, por exemplo, para preenchimentos de minas (“back-fill”), visando à restauração das 

áreas mineradas, ou que sejam cuidadosamente dispostos. Esses rejeitos também podem ser 

aproveitados como uma alternativa para a obtenção de outros materiais, sendo para isso 

necessário que sejam feitos investimentos diretos em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. 

 

4.2. Quadrilátero Ferrífero 

 

Após os anos 50, desde as publicações de grupos de geólogos do DNPM e do U.S. 

Geological Survey, que mapearam a área e avaliaram suas reservas minerais, a região Centro-

Sudeste do Estado de Minas Gerais passou a ser conhecida como Quadrilátero Ferrífero. A 

expressão, Quadrilátero Ferrífero, foi utilizada pela primeira vez no Congresso Internacional 

de Geologia de 1910, em Estocolmo, por Orville Derby. 

A expressão descreve alinhamentos de serras na região central de Minas Gerais, 

condicionadas pela presença de uma importante formação ferrífera que é uma designação 

própria para um corpo de rochas metamórficas que contém minerais compostos por ferro. No 

Quadrilátero Ferrífero, estima-se que a formação ferrífera original teria atingido dimensões da 

ordem de 70 x 70 km (AZEVEDO et al., 2007). 
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Destaca-se no cenário nacional pela grande riqueza mineral. Entre os vários minérios 

extraídos do Quadrilátero Ferrífero estão o ouro, o manganês e o ferro. A região é a maior 

produtora nacional de minério de ferro, 60% de toda a produção nacional. Abrange uma área 

de aproximadamente 7.000 km
2
. Está localizado na borda sul do Cráton São Francisco sendo 

a continuação sul da Serra do Espinhaço.  Integra um total de 35 municípios, sendo estes: 

Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, 

Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ibirité, Igarapé, Itabira, Itabirito, Itatiaiaçu, Itaúna, Jeceaba, 

João Monlevade, Juiz de Fora, Mariana, Mário Campos, Mateus Leme, Moeda, Nova Lima, 

Ouro Branco, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Santa 

Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Joaquim de Bicas e Sarzedo 

(ROESER, 2010). 

Sua rede hidrográfica é representada por duas importantes bacias: Bacia do Rio São 

Francisco e Bacia do Rio Doce. 

Seu embasamento é composto de gnaisses tonalítico-graníticos de idade arqueana (> 

2,7 bilhões de anos). Acima deste embasamento cristalino encontram-se três grandes 

conjuntos de rochas formadas por um complexo metamórfico basal, pelas supracrustais do 

Supergrupo arqueano Rio das Velhas, sequências metassedimentares paleo- e 

mesoproterozóico do Supergrupo Minas, Grupo Sabará, Grupo Itacolomi e Supergrupo 

Espinhaço. 

O Supergrupo Rio das Velhas é composto de metassedimentos vulcanoclásticos, 

químicos e pelíticos. É considerado um cinturão de rochas verdes (greenstone belt). Neste 

supergrupo ocorrem as jazidas de ouro em sua paragênese clássica de sulfetos.  

O Supergrupo Minas possui até 6.000 m de espessura é composto principalmente de 

metassedimentos pelíticos e quartzosos e coloca-se discordante acima do cinturão verde Rio 

das Velhas. Inclui quatro Grupos: Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará (DORR, 1969). 

O Grupo Sabará, porção mais jovem do Supergrupo Minas é constituído por clorita, 

xistos e filitos, metagrauvacas, metaconglomerados, quartzitos e raras formações ferríferas.  

O Grupo Itacolomi é basicamente composto de quartzitos. 

O Supergrupo Espinhaço ocorre na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero, 

representado pelo pacote quartzítico da serra de Cambotas. 

O grupo Itabira é o mais significativo em termos econômicos. Divide-se em uma 

unidade inferior, a Formação Cauê, onde predominam os minérios de ferro, localmente 

denominados itabiritos, internacionalmente conhecidos como banded Iron Formations (BIFs), 

minérios bandados do tipo lake superior (AZEVEDO et al., 2007) e uma unidade superior, a 
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Formação Gandarela, com rochas carbonáticas (dolomitos e mármores dolomíticos e 

calcíticos), filitos e formações ferríferas bandadas, não existindo uma nítida separação entre 

elas (ROSIERE et al., 2001). Com cerca de 88 km
2
 de área, localiza-se no município 

homônimo a aproximadamente 90 km a nordeste da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A Figura 3 mostra a coluna estratigráfica proposta para o Quadrilátero Ferrífero. 

 

                  Figura 3 – Coluna estratigráfica proposta para o Quadrilátero Ferrífero 

 

 

                     Fonte: AZEVEDO et al., 2007. 

 

A intensa exploração desses recursos com a atividade mineradora sem uma devida 

preocupação ambiental desencadeou uma série de impactos na natureza. Dentre os problemas 
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detectados estão: a poluição do lençol freático e do solo, perda de biodiversidade, descarte 

inadequado de resíduos perigosos e erosões. Atualmente, o local é fiscalizado por órgãos 

ambientais, sendo necessário o cumprimento de leis rígidas para a exploração dos minérios, 

garantindo, assim, a redução dos transtornos provocados pela mineração. 

 

4.2.1. Itabirito 

 

DORR (1965) define o termo Itabirito como uma formação ferrífera de fácies óxidos, 

laminada e metamorfisada, na qual as bandas de chert ou jaspe originais foram recristalizadas 

como quartzo granular e o ferro está presente como hematita, magnetita ou martita.  

Provém de ação metamórfica sobre depósitos marinhos ricos em ferro e sílica no 

período do neoarqueano ao paleoproterozóico, provavelmente devido ao enriquecimento em 

oxigênio da atmosfera neste período, levando a oxidação de ferro em solução nos mares 

daquelas épocas.  

O termo itabirito era desconhecido na Europa e foi citado pela primeira vez no 

“Quadro Geognóstico do Brasil”, em 1822, pelo geólogo alemão Wilhelm Ludwig Von 

Eschwege, também Barão de Eschwege. O nome “itabirito” foi adotado, em 1923, pelo antigo 

arraial de Itabira do Campo, atual Itabirito, onde é encontrado em abundância, situado ao pé 

do Pico de Itabirito, quando se emancipou de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais 

(RENGER, 2005).  Recebe esse nome, itabirito, apenas no Brasil. A nomenclatura 

internacionalmente usada para esse tipo de formação é Banded Iron Formation – BIF – 

formação ferrífera bandada metamorfomisada. 

O itabirito é caracterizado pela alternância de camadas de espessuras centimétrica ou 

milimétrica, constituídas por quartzo (bandas claras) e óxidos de ferro (bandas escuras). Pode 

ser fisicamente duro, mole ou pulverulento. A Figura 4 apresenta amostras de itabirito.  

 

       Figura 4 – Fotografia de amostras de itabirito 
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As maiores jazidas brasileiras estão localizadas em Carajás (Pará), no Quadrilátero 

Ferrífero (Minas Gerais) e em Urucum (Mato Grosso do Sul), havendo ainda jazidas menores 

nos estados do Amapá, Bahia, São Paulo e Paraná (ARAÚJO, 2005). 

A sequência de itabiritos no Quadrilátero Ferrífero é relativamente monótona, 

diferentemente do que ocorre nas outras bacias sendo hematita o óxido predominante sob 

diferentes formas (martita, hematita granoblástica e especularita) formadas em diferentes 

gerações e com clara relação com o grau de metamorfismo e deformação. O mineral de ganga 

predominante é o quartzo além de dolomita e anfibólios que permitem a definição dos três 

tipos composicionais principais: quartzoitabirito, itabirito dolomítico e itabirito anfibolítico 

(ROSIÈRE et al 2001). A Tabela 2 mostra a mineralogia dos diferentes tipos composicionais 

dos itabiritos que são encontrados no Quadrilátero Ferrífero. 

 

 Tabela 2 – Mineralogia dos diferentes tipos composicionais dos itabiritos encontradas no 

                  Quadrilátero Ferrífero 

 

Tipo do itabirito Principais componentes mineralógicos 

Itabirito comum Hematita, martita, kenomagnetita, quartzo 

Itabirito dolomítico 
Martita, hematita, kenomagnetita, dolomita 

ferroana 

Itabirito anfibolítico 

Martita, hematita, kenomagnetita, maghemita, 

grunerita-cummingtonita, tremolita, actinolita, 

quartzo 

                     

             Fonte: ROSIÈRE & CHEMALE, 2000. 

 

A exploração do itabirito, visando à concentração do mineral de interesse, é realizada 

em várias etapas, por apresentar o minério de ferro com alto teor (> 64%) combinado com o 

quartzo (DUTRA, 2008). Após a lavra, inicia-se o processo de beneficiamento do minério 

consistindo nas etapas de britagem, moagem, deslamagem, flotação convencional (mecânica), 

remoagem, flotação em coluna e transporte da polpa de concentrado obtido até o local onde 

ocorre filtração da polpa, pelotamento e queima das pelotas (COSTA et al., 2001). 

O processo de flotação faz parte da etapa de concentração, que tem por objetivo 

recuperar os minerais úteis contidos no minério na forma mais concentrada possível. Nesse 

processo é gerado um resíduo que apresenta aspecto arenoso com granulometria menor do que 
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0,150 mm (100 #), sendo constituído por 80 a 90 % de sílica, 10 a 15% de óxidos de ferro e 

menos de 3 % de silicatos remanescentes (SAMPAIO, LUZ & LINS, 2001). A exploração do 

itabirito gera uma quantidade de resíduo arenoso da ordem de milhares de toneladas diárias 

(MONTE, 2002). O resíduo arenoso é o objeto desse estudo. 

Além do resíduo arenoso é gerado um resíduo argiloso, com aspecto de lama, na etapa 

de deslamagem que antecede o processo de flotação. Esse resíduo apresenta granulometria 

muito fina e é de difícil secagem. 

A geração de grandes volumes de resíduos os torna de difícil destinação. A deposição 

inadequada dos resíduos pode causar vários impactos ambientais (SILVA, 2006).  

Segundo Pires et al.(2003) esses resíduos são inertes e têm capacidade de retenção de 

metais pesados, que, quando excede os níveis permitidos passam a ser tóxicos, causando 

riscos à saúde. Além disso, apresentam alta limitação para revegetação de área mineradoras, 

principalmente devido aos baixos teores de macro e micronutrientes, alta densidade e baixa 

retenção de água. 

Com isso, é importante que seja desenvolvida uma estratégia de gestão de resíduos, 

reduzindo os impactos ambientais, os riscos de contaminação e levando em consideração a 

minimização dos custos financeiros. A disposição em barragens gera situações de risco como 

o rompimento da barragem ou instabilidade geotécnica, além de requerer altos investimentos 

para a sua construção e manutenção. 

 

4.2.2. Mina do Pico  

 

A Mina do Pico e as usinas de tratamento ITM-I e ITM-D estão localizadas no 

Quadrilátero Ferrífero no município de Itabirito, no Estado de Minas Gerais, próximo à 

rodovia BR 356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, na borda leste do Sinclinal de Moeda, 

aproximadamente a 40 km de Belo Horizonte (ROBERTO, J. B., 2010). 

Encontra-se aos pés do Pico do Itabirito, importante referência geográfica, histórica e 

econômica para Minas Gerais, que é tombado, desde 1962, como patrimônio nacional e desde 

1989 pelo patrimônio estadual.   

A jazida de minério do Pico compreende uma área de lavra de 1.400 x 1.300 m, 

englobando as litologias da Formação Moeda, composta por quartzitos de granulometria fina 

a média, gradacional para a Formação Batatal, composta por filitos sericíticos, filitos 

dolomíticos, filitos dolomíticos quartzosos com lentes centimétricas a métricas de meta-chert 
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e filitos quartzosos. A Figura 5 apresenta o Pico do Itabirito e na base do pico a mineração do 

ferro em atividade. 

 
                                    Figura 5 – Pico do Itabirito e área de mineração do ferro 

  

 

     Fonte: Google imagens, acesso em agosto 2015. 

 

Na porção leste da Mina estão situadas as litologias das Formações Moeda e Batatal. 

A Formação Cauê, hospedeira das mineralizações de ferro, é constituída por lentes métricas 

de hematitas compactas, hematitas médias e macias e itabiritos friáveis, médios e compactos, 

com grande variação de consistência e de teores de sílica composta por quartzitos e 

granulometria fina a média (FERNANDES, 2003). Além dos itabiritos, encontram-se 

minérios de alteração supergênica e o minério compacto e o minério brechado. 

São comuns as intercalações de itabiritos friáveis, médios e compactos, com grande 

variação de teores. Na região de contato com o Filito Batatal ocorrem lentes de hematitas 

compactas, com espessura variando de 5 a 50 metros (FERNANDES, 2003). 

Os produtos obtidos são direcionados para o mercado interno, em menor escala, além 

do mercado externo. São classificados de acordo com sua faixa granulométrica em quatro 

tipos como apresentados na Tabela 3. 
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                                      Tabela 3 – Produtos obtidos na Mina do Pico 

 

Produto Faixa granulométrica 

Granulado (LO) <31,800 >6,350mm 

Hematitinha (Hem) <12,700 >6,350mm 

Sinter Feed (SF) <6,350 >0,150mm 

Pellet Feed (PFF) <0,150 >0,045mm 

                                    Fonte: FERNANDES, 2003.                        

 

A unidade operacional de beneficiamento da ITM D processa atualmente minérios 

itabiríticos com pequena participação de minérios hematíticos. São realizadas operações 

unitárias de britagem, peneiramento, classificação hidráulica (classificadores espirais e 

hidrociclones) e operações unitárias de concentração (flotação e espirais concentradoras). A 

Mina do Pico está apresentada na Figura 6. 

 

                 Figura 6 – Mina do Pico – Itabirito – MG 

 

                 Fonte: Google Earth, acesso em julho. 2015. 

 

A Figura 7 mostra uma imensa cratera ao lado do Pico do Itabirito com mais de 2 km 

de extensão. 
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                   Figura 7 – Cratera ao lado da Mina do Pico 

 

                          Fonte: Panoramio, acesso em julho. 2015. 

 

Na Figura 8 está apresentado um fluxograma da usina de beneficiamento ITM-D da 

Mina do Pico. 
 

 

 

Figura 8 – Fluxograma da usina de beneficiamento ITMD da Mina do Pico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: FERNANDES, 2003. 
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4.3. Dióxido de silício 

 

O dióxido de silício (SiO2), mais conhecido como sílica, é um composto químico que 

pode ser encontrado na natureza puro ou na forma de minerais. O termo sílica é empregado 

para referir-se a todas as suas formas cristalinas, amorfas, hidratadas ou hidroxiladas (ILER, 

1979). Os depósitos de sílica são encontrados universalmente e são provenientes de várias 

eras geológicas. 

No estado puro a sílica é encontrada em rochas de quartzo, areia, arenitos e quartzitos. 

Como mineral apresenta-se em associações que dão origem a feldspatos, silicatos de 

magnésio e zircônia, dentre outros.  

O quartzo-α, que é a fase estável da sílica à temperatura ambiente, é um dos minerais 

mais abundantes da crosta terrestre (GUZZO, 2008). É um mineral de natureza dura e inerte. 

Apresenta grande rigidez elástica, quando comparado a outros sólidos de peso específico 

semelhante, e suas constantes elásticas são pouco afetadas pela variação da temperatura (LUZ 

e LINS, 2008). Suporta totalmente vários processos de ação de agentes atmosféricos 

(intempéries) e é encontrado desde traços até grandes quantidades em várias rochas 

sedimentares. Ele é o componente principal dos solos, variando de 90 a 95% das frações 

arenosas e siltosas de um solo. O quartzo tem a propriedade de ser piezelétrico sendo, por 

isso, usado na fabricação de radares, isqueiros "sem pedra", relógios etc. O Brasil possui 

grandes reservas de quartzo (cristal de rocha), especialmente nos estados de Goiás, Minas 

Gerais e Bahia. O país produz ligas de silício para a indústria metalúrgica (na Bahia), 

entretanto tem uma pequena produção de silício metálico. 

A sílica, fonte do elemento silício, pura ou como mineral, é usada em grande 

quantidade na indústria da construção civil, como matéria-prima na indústria de vidros, 

cerâmicas, refratários, isolantes térmicos e abrasivos, polímeros e tintas (DELLA et al., 

2006). 

Em sua forma amorfa é utilizada como dessecante, adsorvente, carga e componente 

catalisador (MARTINES, DAVOLOS e JAFELICCI, 1996).  

O dióxido de silício é um dos materiais mais importantes da indústria de 

semicondutores, talvez perdendo apenas para o silício. Porém, até mesmo a produção do 

elemento silício é realizada em alta temperatura pela redução do próprio dióxido de silício 

(MISHRA, 1985).  

O silício de grau metalúrgico, cujo nível de pureza é de 2N, é empregado, 

principalmente, na produção de ligas alumínio-silício (consumidas basicamente pela indústria 
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de transportes) e para produção de silicones. É também a partir do silício de grau metalúrgico 

que se obtém o silício de grau eletrônico, material de extrema pureza. Sua forma 

monocristalina constitui-se na base da microeletrônica, para a fabricação de dispositivos 

semicondutores, utilizados em circuitos integrados, transistores, diodos, entre outros. É 

também insumo básico para conversão fotovoltaica, na produção de células solares (MORI, 

SANTOS e SOBRAL, 2007). 

Recentemente, buscando novos usos para o silício, foram desenvolvidas outras ligas 

utilizadas na constituição de materiais de alta tecnologia, visando substituir ligas e outros 

metais para serem empregados em temperaturas elevadas e ambientes altamente corrosivos, 

destacando, principalmente, o nitreto e o carbeto de silício e os materiais sialon (silício, 

alumínio, oxigênio e nitrogênio). 

Soares et al. (2012) beneficiaram e caracterizaram uma amostra de quartzo para 

obtenção de um óxido de silício (SiO2) de elevado grau de pureza, com a finalidade de 

produzir, em uma etapa posterior, silício de alta pureza. Após as etapas de britagem, 

calcinação seguida de quenching e moagem autógena, a amostra de quartzo apresentou um 

teor de SiO2 de 99,5%.  

Meyer et al. (2004), incorporaram a sílica microamorfa na composição dos polímeros 

utilizados no revestimento dos isoladores cerâmicos ou de vidro para pesquisar como 

minimizar o que se chama de taxa de falha por descargas de contorno em linhas de 

transmissão e distribuição, situadas em áreas costeiras. Desta forma, verificaram que o 

revestimento polimérico dos isoladores, que estão sujeitos às intempéries dos ambientes de 

maresia passou a durar mais por apresentarem maior resistência à erosão. 

Estudos recentes mostraram que uma área promissora para a aplicação da sílica 

mesoporosa é a medicina. Foi verificada a eficácia da sílica como carreador de fármacos para 

o tratamento de tumores cerebrais e tópicos (TANG, LI e CHEN, 2012) 

Della et al.(2006) estudaram a viabilidade de utilizar a casca de arroz e a cinza da 

casca de arroz para obtenção de sílica no estado amorfo com elevada área de superfície 

específica, pureza e cor adequadas para uso na composição de materiais, como concretos de 

alto desempenho e pigmentos cerâmicos. 
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4.4. Flotação 

 

As primeiras patentes relacionadas ao processo de flotação surgiram no século XIX. 

Em 1860, na Inglaterra, Hayness patenteou a flotação em óleo (bulk oil flotation). Entretanto, 

esse processo não teve aplicação industrial imediata na época. 

A flotação é um processo de separação de minerais que faz uso de diferenças entre 

suas propriedades interfaciais. O processo pode ser usado tanto para concentrar espécies 

minerais existentes em um determinado minério como também eliminar contaminantes 

mineralógicos indesejáveis. A concentração de minerais requer condições básicas: 

liberabilidade, diferenciabilidade e separabilidade dinâmica (PERES, 2001). 

Em 1911 o processo chegou aos EUA. As empresas americanas de mineração, 

inicialmente, utilizavam a flotação para recuperar os rejeitos finos da separação gravítica. 

No Brasil, o método surgiu nos anos cinquenta, sendo utilizado primeiramente no 

tratamento de minério de chumbo, na cidade de Panelas, próximo à divisa do Paraná com São 

Paulo (ARAUJO & PERES, 1995). Atualmente utiliza-se o método de flotação para o 

tratamento de minerais de ferro, fosfato, nióbio, ouro, cobre, zinco oxidado, chumbo-zinco, 

grafita, carvão, potássio, níquel, fluorita, magnesita, feldspato, barita, talco, tungstênio e 

resíduo hidrometalúrgico contendo prata. 

A seletividade do processo deve-se às diferenças no grau de hidrofobicidade das 

partículas de diferentes espécies minerais. A separação entre partículas hidrofóbicas e 

hidrofílicas ocorre em reatores em que fluxos de ar e de água deixam o aparelho em pontos 

distintos. Poucos são os minerais naturalmente hidrofóbicos. A hidrofobicidade é induzida 

pela ação de coletores. 

O processo de flotação do minério de ferro consiste na introdução de bolhas de ar em 

uma suspensão de partículas contendo um coletor catiônico (eteraminas ou eterdiaminas) e 

um depressor (amido). Tanto o depressor como o coletor são compostos orgânicos que 

possuem uma cadeia polar ou hidrofílica, apresentando afinidade com a água, e outra que não 

possui nenhuma afinidade com este solvente. O importante no processo de flotação é que ele 

representa exatamente o inverso daquele que deveria ocorrer espontaneamente, ou seja, a 

sedimentação das partículas (MASSI et al., 2008). 

Um fator determinante no desempenho do processo é a distribuição de tamanho entre 

as partículas a serem separadas. O mineral deverá apresentar distribuição granulométrica 

compatível com as limitações do minério e do processo e deve-se avaliar grau de liberação 
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mais adequado. Esses parâmetros definem o tamanho abaixo do qual o minério deverá ser 

moído (LEAL FILHO, 1995). 

 

4.5. Separação Magnética 

 

Os estudos sobre separação magnética datam de pelo menos 600 anos a.C. e por meio 

da divulgação dos estudos e experimentos do filósofo grego Thales de Mileto chegaram ao 

conhecimento da humanidade (VENKATRAMAN et al., 2006). O campo de aplicação da 

separação magnética é muito amplo. É usada na concentração de vários minerais ferrosos e 

não ferrosos, na remoção de impurezas magnéticas contidas nos minerais industriais, na 

purificação de águas residuais, na reciclagem de metais contidos em resíduos industriais, etc 

(LUZ, SAMPAIO e ALMEIDA, 2004). Pode ser utilizada até mesmo na preservação de 

equipamentos como moinhos, que sofrem excessivo desgaste com relação a presença de 

fragmentos metálicos ondulados (NORRGRAN,vSHUTTLEWORTH e RASMUSSEN, 

2004). 

A separação magnética utiliza como propriedade diferenciadora o comportamento das 

partículas minerais sob a ação de um campo magnético. 

A propriedade de um material que determina sua resposta a um campo magnético é 

chamada de susceptibilidade magnética (χ). Com base nessa propriedade os materiais ou 

minerais são classificados em duas categorias: aqueles que são atraídos pelo campo magnético 

e os que são repelidos por ele. Os minerais que são atraídos fortemente pelo campo são 

classificados de ferromagnéticos, como por exemplo a magnetita. Aqueles que são atraídos 

fracamente são os paramagnéticos, como a hematita, cromita, etc. Aqueles que são repelidos 

pelo campo denominam-se diamagnéticos, sendo o caso do quartzo, calcita, cerussita, etc 

(LUZ, 2004).  

Valores positivos de χ indicam que o material é paramagnético e valores negativos que 

o material é diamagnético. A relação entre a magnetização (M) de um dado material quando 

submetido a um campo magnético (H) e sua susceptibilidade magnética (χ) é dada pela 

Equação 1 (FARIA e LIMA, 2005): 

 

                                            M = χ.H                                                                             (1) 
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O valor de susceptibilidade magnética dos materiais é importante, pois indica a força 

magnética induzida sobre o material após a incidência de um campo magnético externo. É um 

parâmetro determinante na eficiência da separação dos materiais magnéticos em uma amostra.  

A separação magnética pode ser feita tanto a seco como a úmido. O método a seco é 

usado, em geral, para granulometria grossa e o úmido para aquelas mais finas. 

A aplicação pioneira da separação magnética de alta intensidade a úmido para o 

sistema hematita/sílica foi realizado pela Companhia Vale do Rio Doce na usina do Cauê na 

década de 1970 (NORRGRAN, SHUTTLEWORTH e RASMUSSEN, 2004).  

Os processos de separação magnética baseiam-se fundamentalmente numa força de 

interação entre o campo magnético e um dipolo magnético.  

A partícula, quando submetida a um campo magnético, se torna magnetizada. Essa 

magnetização induzirá a formação dos dipolos magnéticos nos terminais da partícula que 

ficará orientada ao longo das linhas do campo de magnetização. A partícula se tornará assim 

um dipolo magnético e a intensidade desse dipolo (momento de dipolo) irá variar dependo das 

características de cada partícula. 

A granulometria do material é fator determinante para eficiência da técnica de 

separação magnética. Materiais magnéticos de granulometria fina são menos atraídos pelo 

ímã, pois o volume da partícula é diretamente proporcional à força magnética induzida sobre a 

partícula (FUJITA e SVODOBA, 2003). O tamanho mínimo que uma partícula deve 

apresentar para ser tratada em um separador magnético varia de acordo com o tipo mineral a 

ser separado, com a intensidade do campo e o com o gradiente do campo utilizado (LU, 

VALDIVIESO e SONG, 2002).  

A alimentação, controle da velocidade de passagem das partículas minerais através do 

campo magnético, constitui uma das variáveis operacionais. O excesso de alimentação 

acarreta formação dos flocos magnéticos, prejudicando a separação a seco, principalmente 

quando se trabalha com material fino e de elevada susceptibilidade. 

Existem vários equipamentos de separação magnética. A escolha de um separador 

magnético depende de sua aplicabilidade, que varia com as características de susceptibilidade 

magnética, tamanho da partícula, concentração mineral na alimentação, etc. 

Nos equipamentos modernos tanto o campo quanto o gradiente são os responsáveis de 

primeira ordem pelo processo de separação, sendo que a intensidade de campo se refere ao 

número de linhas de fluxo que passa por uma determinada área, enquanto que, o gradiente de 

campo descreve a convergência ou divergência das linhas de fluxo (SILVA, 2010). 



47 

 

Alguns dos equipamentos que são utilizados nos processos de separação magnética 

são:  

- Separadores magnéticos a seco de baixa força magnética; 

- Separadores magnéticos via úmido de baixa força magnética; 

- Separadores magnéticos a seco de elevada força magnética; 

- Separadores magnéticos via úmido de elevada força magnética. 

A vantagem da técnica de separação magnética está metodologia limpa que é utilizada, 

baseada na força magnética. Devido às facilidades da técnica, pesquisas vêm sendo realizadas 

a décadas com o intuito de melhorar cada vez mais os sistemas existentes e também promover 

novas descobertas. 

Santos (2003) estudou as rotas de concentração em laboratório a partir de uma amostra 

da barragem de Germano. 

Vieira e Queiroz (2006) realizaram vários testes de concentração de resíduo da 

flotação convencional utilizando um concentrador eletromagnético de carrossel. Tiveram 

como resultado um teor médio de ferro de 48% e recuperação mássica de 78%. 

No CDTN, Albuquerque, Caldeira e Paula Júnior (2007) também realizaram estudos 

de separação magnética a úmido do óxido de ferro e sílica presentes no rejeito arenoso da 

Samarco. Foram obtidos resultados satisfatórios da separação, reduzindo a concentração de 

óxido de ferro de aproximadamente 12% para 1,2% e chegando a concentrados de 48% de 

ferro. 

Oliveira (2010) investigou a possibilidade de aumentar a recuperação metalúrgica do 

minério de ferro na Usina da Mina de Água Limpa, em Rio Piracicaba e Santa Bárbara, Minas 

Gerais, com a implantação de uma etapa de concentração magnética nos rejeitos das espirais. 

Experimentos laboratoriais mostraram uma excelente recuperação metalúrgica em torno de 

87%, com teor de ferro de 60%. 

Li et al.(2010) desenvolveram uma metodologia para a recuperação do ferro a partir de 

rejeitos de minério de ferro utilizando separação magnética. Com os parâmetros estudados e 

otimizados, o teor de ferro obtido no concentrado foi de 61,3% de Fe e sua recuperação de 

88,2%. Com esse método, uma grande quantidade de ferro pode ser reutilizada. 

 
4.6. Hidrometalurgia 

 

A Hidrometalurgia pode ser definida como um conjunto de operações e processos 

realizados em soluções aquosas, visando à extração de metais, a partir de minérios, 
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concentrados e rejeitos industriais. A principal etapa de separação metal-ganga envolve 

reações de dissolução do mineral-minério (mineral(is) contendo os metais de interesse) em 

meio aquoso. As aplicações tradicionais da Hidrometalurgia incluem a produção de alumina, 

ouro, urânio, zinco, níquel, cobre, titânio, terras-raras, dentre outros (HABASHI, 1993); 

(CIMINELLI, 1996). 

Nos processos biohidrometalúrgicos, as reações são mediadas por microrganismos, 

mantidas as condições operacionais necessárias para a atuação eficaz desses microrganismos  

O processo de beneficiamento hidrometalúrgico é constituído de etapas fundamentais 

para a eficiência do processo. Essas etapas envolvem a preparação do mineral ou minério, no 

qual as propriedades físico-químicas do sólido são ajustadas, tais como a granulometria, 

composição, teor, natureza química e porosidade, para a etapa seguinte, a lixiviação 

(FERNANDES et al., 2007). 

Para desenvolvimento de um processo hidrometalúrgico é necessário o conhecimento 

de cinética de reação heterogênea, físico-química de solução aquosa, eletroquímica e técnicas 

de extração (CIMINELLI, 1996). 

O crescente interesse pelos processos hidrometalúrgico deve-se principalmente à 

necessidade de aproveitarem-se minérios complexos e/ou de baixo teor e rejeitos, não 

tratáveis economicamente por outros processos. 

 

4.6.1. Lixiviação 

 

A lixiviação é um processo químico e/ou bioquímico de extração de um constituinte 

solúvel presente em um sólido (rocha, mineral, solo, resíduo industrial, etc) pela ação da água, 

por uma solução de um agente lixiviante ou pela atividade de micro-organismos. Pode ser 

realizada sob condições variadas de temperatura e pressão (HABASHI, 1993). 

O termo original refere-se à ação solubilizadora da água misturada com cinzas 

dissolvidas, lixívia, constituindo uma solução alcalina eficaz na limpeza de objetos. 

A lixiviação, na área da Geologia, refere-se ao processo de “lavagem” ou “arraste” dos 

sais minerais presentes no solo, o que caracteriza uma forma inicial de erosão. 

Em Metalurgia o processo é executado com o objetivo de remover o metal de valor 

separando-o de uma grande massa de ganga com o beneficiamento mínimo de minério, 

reduzindo-se, dessa forma, os custos associados ao tratamento de minério (SOUZA, 2013). 
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A capacidade de tratar minérios pela lixiviação fundamenta-se na especificidade do 

agente lixiviante utilizado. A escolha desse agente deve levar em consideração alguns fatores 

como: custo, especificidade, solubilidade e possibilidade de ser regenerado. 

A água é um agente lixiviante ideal por apresentar baixo custo, não ser corrosiva, mas 

a eficiência de sua ação limita-se a poucos minerais. Os reagentes mais comumente utilizados 

são ácidos, bases, soluções aquosas de sais, cloro aquoso e hipoclorito. Os agentes lixiviantes 

podem ser combinados com agentes oxidantes como, por exemplo, o ar, oxigênio, peróxido 

de hidrogênio, dióxido de manganês, nitrato de sódio e clorato de sódio ou agentes redutores, 

como íons ferrosos e dióxido de enxofre (CIMINELLI, 1996). 

No processo de biolixiviação são utilizados micro-organismos mesófilos, que se 

desenvolvem melhor em temperaturas moderadas e termófilos moderados e extremos, que 

crescem em temperaturas que variam de 45°C e 80ºC. Esses micro-organismos suprem suas 

necessidades energéticas com a oxidação de íons ferrosos e compostos reduzidos de enxofre, 

para a manutenção de seus metabolismos, tendo como resultado a solubilização dos metais de 

interesse comercial. A dissolução dos sulfetos de minerais é catalisada pela presença desses 

micro-organismos em solução ou aderida ao mineral, modificando os mecanismos 

eletroquímicos de oxidação. O processo requer um rigoroso controle de temperatura e tempos 

de reação muito longos (SANTOS, LIMA e SOBRAL, 2015). A biolixiviação é muito 

utilizada no tratamento de resíduos, principalmente de efluentes (GROUDEV, 1987).  

Em alguns casos, a lixiviação também é utilizada para a remoção de impurezas. O 

processo de lixiviação quando realizado com esse objetivo é chamado de lixiviação inversa ou 

beneficiamento hidrometalúrgico. O mineral do metal de valor permanece no estado sólido.  

Uma das principais dificuldades no processo de lixiviação é a cinética relativamente 

lenta à temperatura ambiente, 25°C e seu bom resultado dependerá da sua seletividade, da 

capacidade de extrair seletivamente o metal de valor dentre outros (FERNANDES et al., 

2007). 

Os agentes lixiviantes mais utilizados e suas aplicações estão apresentados na Tabela 

4. 
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                      Tabela 4 – Agentes lixiviantes e suas aplicações 

 

Grupo Reagente Exemplos 

Água   sulfatos, cloreto e boratos 

Ácidos H2SO4 (dil.) minérios de óxido de cobre, 

 

  óxido de zinco, rocha fosfática 

  H2SO4 (dil.) + oxidante minérios de urânio, sulfetos 

 

H2SO4 (conc.) sulfeto concentrado,laterita, 

 

  monazita, escória de titânio 

 

HCl beneficiamento químico de 

    ilmenita 

  HNO3 concentrados de urânio 

  HF minérios de nióbio e tântalo 

 

Água régia refino de lingotes de ouro e  

 

  metais de platina 

  H2SO3 minérios de manganês 

 

H2SiF6 argila (para recuperação de  

    alumina) 

Bases NaOH bauxita 

 

NH4OH + ar lateritas depois de redução, 

    sulfeto de níquel concentrado 

Soluções  FeCl3 sulfeto de cobre concentrado 

aquosas de sal Na2CO3 minérios de tungstênio 

  Na2CO3 + oxidante minérios de urânio 

  NaCN + ar minérios de ouro e prata 

Cloro Cl2 (aq) minérios de ouro 

 

         Fonte: HABASHI, 1993.  

 

Existem diferentes métodos de lixiviação e a escolha de um deles depende de alguns 

fatores como, por exemplo, as características físicas e químicas do minério, a granulometria, 

taxa de produção, custo, composição do mineral, técnicas necessárias posteriormente e as 

características do reagente utilizado. Os tipos de lixiviação comumente empregados são 

(HABASHI, 1993): 

- In situ; 

- em pilhas de rejeito; 

- em pilhas de minério; 

- em tanques por percolação; 

- em tanques com agitação; 
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- em tanques com agitação, sob pressão. 

A Tabela 5 apresenta os métodos de lixiviação. 

 

            Tabela 5 – Métodos de lixiviação 

 

Método 
Diâmetro da 

 

Taxa de conversão 
Custos 

 

Partícula 
 Capital Operacional 

Lixiviação < 0,5 mm 90-95% em 24 horas alto alto 

por agitação 

 (-30 mesh)    

Percolação < 10 mm ~80% em uma semana alto  

em tanque 

 

    Em pilha Britado ~50% em meses baixo baixo 

In situ; sobre Rocha fragmentada; 50% em 1 ou 2 anos baixo baixo 

rejeitos Minerada 

              Fonte: HECK, 1986. 

 

Existem vários estudos de remoção de Fe presentes em silicatos, visando à purificação 

da sílica, utilizando métodos de lixiviação. 

Aguiar (1989), avaliou o desempenho da lixiviação ácida utilizando os ácidos 

sulfúrico (H2SO4), clorídrico (HCl) e fluorídrico (HF), na purificação do silício de grau 

metalúrgico. 

Veglió et al (1998) realizaram experimentos de lixiviação para remoção de ferro do 

quartzo usando os ácidos oxálico e sulfúrico. 

Mandal e Banerjee (2004) estudaram os efeitos de diferentes parâmetros físico-

químicos na lixiviação de ferro em uma amostra de argila da China com ácido oxálico. 

Alafara, Adekola e Lawal (2007) investigaram a lixiviação química e microbiológica 

de minério de ferro com ácido sulfúrico. 

Lemos, Angora e Masson (2007) identificaram que a lixiviação ácida sobre pressão se 

mostra viável para o processamento de minerais lateríticos contendo baixos teores de 

magnésio e elevados teores de ferro. 

Segundo Abdelkrim (2009), a purificação da sílica de resíduo arenoso pode ser 

conduzida por lixiviação ácida por percolação utilizando uma mistura de ácido fluorídrico 

(HF) e clorídrico (HCl) seguida de uma lavagem alcalina com hidróxido de sódio (NaOH).  

He, Hung e Chen (2011), estudaram a influência de ácidos orgânicos, agentes 

complexantes e dos metais pesados sobre a biolixiviação de ferro. 
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4.7. Planejamento fatorial 

 

Na proposição de um planejamento experimental é fundamental que esse seja capaz de 

fornecer exatamente o tipo de informação que o analista deseja. O mais importante não está 

na análise dos dados, e sim no planejamento dos experimentos em que esses dados devem ser 

obtidos. 

Nos experimentos mais simples, são comparados tratamentos de apenas um tipo ou 

fator, permanecendo os demais fatores, constantes. Os experimentos fatoriais são usados 

quando vários fatores devem ser estudados simultaneamente, para que seja possível obter os 

resultados de interesse. 

A ferramenta de planejamento fatorial pode ser utilizada para diversos fins. Associada 

à análise de superfícies de respostas, é uma ferramenta fundamentada na teoria estatística, que 

fornece informações seguras sobre o processo, minimizando o empirismo que envolve 

técnicas de tentativa e erro (BOX et al., 1978). Aplicando as técnicas estatísticas apropriadas, 

é possível resolver problemas experimentais de forma mais eficiente.  

A seleção do tipo de planejamento fatorial a ser utilizado depende do objetivo do 

pesquisador e da etapa na qual o projeto se encontra. No entanto, é necessário saber utilizar 

bem as técnicas, não só na análise dos resultados experimentais, mas principalmente no 

próprio planejamento dos experimentos, antes de fazer qualquer medição (BREITKREITZ, 

SOUZA & POPPI, 2014; VICENTINI et. al, 2011). 

Cada subdivisão de um fator é denominada de nível do fator e os tratamentos nos 

experimentos fatoriais consistem de todas as combinações possíveis entre os diversos fatores, 

nos seus diferentes níveis. 

A escolha dos níveis dos fatores é de extrema importância, uma vez que uma má 

escolha destes níveis iniciais pode acarretar em um número maior de experimentos 

necessários para otimizar o processo. 

Para executar um planejamento fatorial primeiramente especificam-se os níveis em 

que cada fator deve ser estudado, isto é, os valores dos fatores que serão usados para fazer os 

experimentos. Em um planejamento fatorial completo, devem ser realizados experimentos em 

todas as combinações dos níveis dos fatores. Cada um desses experimentos, em que o sistema 

é submetido a um conjunto de níveis definido, é um ensaio experimental.  

Para estudar o efeito de qualquer fator sobre uma dada resposta é preciso fazê-lo variar 

de nível e observar o resultado que essa variação produz sobre a resposta. Para isso é 
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necessário ter o fator em pelo menos 2 níveis diferentes, sendo esse o planejamento mais 

simples. 

Para k fatores, ou seja, k variáveis controladas, um planejamento completo de dois 

níveis exige a realização de 2
k
 ensaios diferentes. Nos planejamentos de dois níveis, costuma-

se identificar o nível superior com o sinal (+) e o nível inferior com o sinal (-). As respostas 

observadas em todas as combinações possíveis dos níveis escolhidos devem ser registradas. A 

lista dessas combinações é chamada de matriz de planejamento.  

O erro experimental de uma resposta individual pode ser estimado e a extensão desse 

erro é importante para avaliar se existem ou não efeitos significativos que possam atribuir à 

ação dos fatores. 

Quando o efeito de uma variável depende do nível da outra, diz-se que as duas 

variáveis interagem e pode-se calcular o valor do efeito de interação entre elas. O efeito 

principal T é a diferença entre a resposta média no nível superior e a resposta média no nível 

inferior desse fator, Equação 2. 

 

                                        T = y+ - y-                                                                                                  (2) 

 

Os ensaios devem ser realizados em ordem aleatória, para impedir a ocorrência de 

distorção estatística nos resultados. A aleatorização impede que fatores indesejáveis, dos quais 

não se tem conhecimento, contaminem os efeitos que estão sendo investigados (BARROS, 

SCARMINIO e BRUNS, 2010). 

Algumas vantagens da utilização de planejamento fatorial são: 

- Reduz o número de experiências ou repetições e melhora a qualidade da informação obtida a 

partir dos resultados, o que possibilita a diminuição do trabalho, do tempo e do custo final. 

- Os fatores são analisados simultaneamente. Assim, pode-se verificar e quantificar os efeitos 

simples e principais, bem como os efeitos das interações entre eles.   

- É possível otimizar mais de uma resposta ao mesmo tempo.  

- Permite calcular e avaliar o erro experimental, possibilitando especificar o nível de 

confiança estatística com a qual pode-se estimar reprodutibilidade do resultado desejado 

(COSTA e ALMEIDA, 2011). 

 Os experimentos fatoriais apresentam algumas desvantagens. Como os tratamentos são 

constituídos por todas as combinações possíveis entre os níveis dos diversos fatores, o número 

de tratamentos aumenta muito e a medida que aumentamos o número de níveis e de fatores no 
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experimento a análise estatística se torna mais trabalhosa e a interpretação dos resultados fica 

mais difícil. 
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5. PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1. Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico e as respectivas soluções aquosas 

foram preparadas com água destilada. 

 

5.2. Equipamentos 

 

- Agitador IKA – Modelo RW-20 

- Analisador de tamanho de partículas – Modelo CILAS 1190 

- Balança analítica SHIMADZU - Modelo UX2620H 

- Banho-maria MARCONI – Modelo MA 156 

- Britador de rolos 

- Calha vibratória – Modelo 15A 

- Deslamador 

- Difratômetro de raios X RIGAKU – Modelo Geigerflex, semi automático, monocromador 

de cristal curvo de grafite, tubo de raios X com radiação CuKα, λ=1,54178 Ǻ e porta-amostra 

giratório, banco de dados ICDD – International Center for Diffration Data 

- Espectrômetro de raios X de energia dispersiva SHIMADZU – Modelo EDX-720  

- Estufa QUIMIS – Modelo Q 3140242 

- Forno contínuo JUNG – Modelo CFW08 

- Forno Mufla – QUIMIS – Modelo 0318525T 

-Microscópio Eletrônico de Varredura com emissão por efeito de campo (FE-MEV) -Modelo: 

Sigma VP 

- Microscópio LEICA DM 4500P 

- Microssonda JEOL – Modelo JXA-8900 

- Medidor de pH - DIGIMED DM-22 

- Peneiras Granutest da série Tyler de 48, 65, 100, 150, 200, 270, 325 e 400 mesh de abertura. 

- Peneira vibratória 

- Quantachrome – Modelo Nova 2000 series 

- Separador Magnético de alta intensidade, ERIEZ – Modelo L-4 

- Separador Magnético INBRAS – Modelo RE 05/4-1 

 



56 

 

- Separador Magnético de Rolos de Alta Intensidade (RER4) 

- Separador Magnético de Rolos de Alta Intensidade 

- Separador Magnético de Tambor de Média Intensidade (WDRE) 

- Tambor de Separação Magnética de Alta Intensidade  
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5.3. Metodologia  

 

5.3.1. Preparação da amostra 

 

A amostra do rejeito de flotação do beneficiamento do itabirito para realização desta 

tese foi fornecida pela Vale.  Foram coletadas 10 toneladas de rejeito da bacia de rejeitos da 

Mina do Pico, na cidade de Itabirito no estado de Minas Gerais (Figura 9). O material foi 

recebido no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), localizado 

no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, na 

segunda semana do mês de janeiro de 2012. 

 

          Figura 9 – Bacia de rejeitos da Mina do Pico (Itabirito-MG) 

 

          Fonte: Google maps, acesso em 06/15. 

 

A amostra recebida no CDTN foi seca à temperatura ambiente, mediante seu 

espalhamento em pátio coberto. Após seca, a amostra foi desaglutinada e homogeneizada 

(Figura 10). 

 
      Figura 10 – Amostra como foi recebida no CDTN e secagem em pátio coberto 

 

  
    Amostra como foi recebida         Secagem da amostra 
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Em seguida, a amostra foi passada em uma peneira vibratória circular de 3,36 mm (6 

mesh) para desaglomeração do material. O material com maior granulometria foi separado e 

passado em um britador de rolos e em seguida na peneira vibratória novamente (Figura 11). 

 
       Figura 11 – Desaglomeração da amostra seca em peneira vibratória e britador de rolos 

 

  
         Peneira Vibratória                                   Britador de rolos 

 

 

 

Para a homogeneização da amostra foi empregada a técnica de pilhas. Nessa técnica, a 

pilha é formada distribuindo-se o minério, a velocidade constante, manualmente ou com 

auxílio de uma pá, ao longo de toda a pilha. O tipo de pilha utilizada foi a alongada, que é a 

mais indicada tanto para laboratório quanto para grandes quantidades de material com a 

distribuição feita manualmente. A amostra, já homogeneizada, foi quarteada e acondicionada 

em tambores de 250 litros (Figura 12). 

 

      Figura 12 – Homogeneização e acondicionamento da amostra 

 

 
 

      Pilha de Homogeneização Tambores para estocagem da amostra 
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Foram retirados 50 kg dessa amostra final e após a formação de mais uma pilha de 

homogeneização foi feito novo quarteamento, para obtenção de frações de 10 kg, 5 kg, 1 kg, 

100 g e 10 g (Figura 13). 

 

      Figura 13 – Quarteamento e frações da amostra 

 

 
 

Quarteamento da amostra Frações da amostra após quarteamento 

 

 

Após o preparo da amostra foi feita sua caracterização física e química, análise 

granulométrica, análise granuloquímica e medida da densidade. 

 

5.3.2. Caracterização da amostra 

 

5.3.2.1. Composição química 

 

A análise da composição química do material foi feita por Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva – EDXRF – no Laboratório de 

Espectrometria, no CDTN. O equipamento utilizado foi um espectrômetro de raios X de 

energia dispersiva de fabricação SHIMADZU, modelo EDX-720.   

A determinação dos minerais presentes na amostra foi realizada por Difratometria de 

Raios X – DRX, que é uma das principais técnicas de caracterização de materiais cristalinos. 

A técnica possibilitou observar as fases minerais, presentes nas amostras. Foi utilizado um 

difratômetro de raios X RIGAKU, modelo Geigerflex, semiautomático, monocromador de 

cristal curvo de grafite, tubo de raios X com radiação CuKα, λ=1,54178 Ǻ e porta-amostra 

giratório. A identificação das fases mineralógicas foi feita por comparação com o banco de 

dados ICDD – International Center for Diffration Data.  
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5.3.2.2.. Determinação da densidade 

 

A densidade do material (ρ) foi determinada utilizando a técnica do picnômetro a 

vácuo, no Laboratório de Espectrometria, no CDTN. A medida foi feita em triplicata. 

A densidade de sólidos nesse método é determinada com picnômetro sob vácuo, 

usando como meio de comparação o álcool etílico. A massa de sólido usada é comparada com 

volume de álcool deslocado que fornece a densidade do sólido.  

O método é aplicado em sólidos com densidade acima de 1g/cm
3
 e apresenta um nível 

de confiança de 95%. 

Para se fazer a determinação da densidade, o sólido deve ser insolúvel em álcool 

etílico e deverá ser moído a – 149 µm (100#). 

As aparelhagens e equipamentos utilizados foram: balança analítica, estufa, vidraria 

comum de laboratório, picnômetro de vidro, dessecador de vidro e sistema de vácuo. 

O picnômetro, previamente limpo e seco em estufa a 110 ºC, foi pesado e o peso 

anotado (P1). O picnômetro foi avolumado com álcool etílico e pesado novamente (P2). Em 

seguida o picnômetro foi pesado contendo a amostra (P3) e foi adicionado álcool etílico ao 

picnômetro até a metade de seu volume e esse foi levado ao dessecador acoplado ao vácuo 

(retirada de bolhas) por uma hora. O picnômetro foi retirado do dessecador, avolumado com 

álcool etílico e pesado (P4). 

Para medir a densidade foi feito o cálculo usando a Equação 3, a seguir. 

 

                                                                                                                                      (3) 

            

 

5.3.2.3. Análise granulométrica e granuloquímica 

 

A análise granuloquímica foi realizada com o propósito de identificar a composição 

química de cada fração granulométrica do rejeito de flotação do itabirito. Foi realizada no 

laboratório de preparo de amostras minerais do CDTN. Foram utilizadas peneiras da série 

Tyler de 210, 149, 105, 74, 53, 44 e 37 µm de abertura, com peneiramento automático a 

úmido e utilizando a massa de 250 g. Realizou-se, também, a análise química para 

determinação da composição de cada fração granulométrica por EDXRF.  

A partir dos resultados obtidos, calculou-se a distribuição, em porcentagem, dos 

principais constituintes presentes no rejeito de flotação do itabirito.  

(P3) – (P1) 

 
[(P3) – (P1)] +[(P2) – (P4)] 

ρ = 
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Após a avaliação dos resultados da distribuição granuloquímica, realizou-se, então, 

uma deslamagem do material a 37 µm Para tal, utilizou-se 12 kg de amostra, que gerou uma 

massa de 4,5 kg retida em 37 µm. Em seguida foram feitas análises granulométrica, química e 

da densidade dessa fração. 

 

5.3.3. Beneficiamento físico da amostra 

 

5.3.3.1. Concentração granulométrica 

 

Para gerar uma quantidade maior de amostra para realização de novos experimentos de 

separação magnética foi realizada a deslamagem na fração +37 μm e um corte em 297 μm 

para remoção das partículas maiores, nas quais o quartzo não se encontra liberado dos 

minerais de ferro. Para a obtenção da fração -297+37 μm foram utilizados 350 kg da amostra 

original, para gerar uma quantidade maior de amostra para ser utilizada nos experimentos para 

obtenção de sílica de elevada pureza. A amostra gerada, depois de seca, foi analisada por 

EDXRF e DRX. 

A Figura 14 apresenta algumas etapas da deslamagem. 
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     Figura 14 – Deslamagem do rejeito de flotação do itabirito 

 

  

Classificação por peneiramento Polpa produzida 

 

Amostra para secagem 

 

5.3.3.2. Separação magnética  

 

Para a concentração da sílica (SiO2) presente no rejeito do minério itabirítico, foram 

realizados experimentos de separação magnética, que é uma etapa de separação seletiva dos 

minerais, baseada nas diferenças de propriedades entre o mineral de interesse e os minerais da 

ganga. A concentração magnética teve como objetivo diminuir o teor de óxido de ferro no 

rejeito ao nível mais baixo possível. Nessa etapa foi utilizada a separação magnética a úmido 

e a seco, que leva em consideração a propriedade do material que determina sua resposta a um 

campo magnético. Os experimentos foram realizados no CDTN e na empresa INBRAS-Eriez 

Equipamentos Magnéticos e Vibratórios LTDA, localizada na cidade de Diadema – SP. 

Nesses experimentos foram determinados o tipo mais adequado de separação magnética (a 

úmido ou a seco) e os parâmetros desse processo. 
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Inicialmente, foram realizados 4 experimentos no CDTN variando a intensidade do 

campo magnético em 5.830, 8.710, 10.070 e 10.700 Gauss, para avaliar em qual intensidade 

se obteria o melhor resultado. O equipamento utilizado foi um separador magnético de alta 

intensidade, ERIEZ – Modelo L-4. Obtiveram-se duas frações do material, uma constituída de 

minerais de ferro, fração magnética, e a outra de sílica, fração não magnética. As frações não 

magnética e magnética foram secas em uma estufa a 100 °C. Após a secagem, as amostras 

foram levadas para análise por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X por Energia 

Dispersiva – EDXRF.  

Utilizando a intensidade do campo magnético de 10.700 Gauss, que foi a condição na 

qual se obteve o melhor resultado, foi realizado mais um teste de separação magnética a 

úmido, utilizando 100 g de amostra. A fração não magnética foi submetida a outra separação 

magnética adicional (reciclo), gerando frações magnética e não magnética. As amostras 

obtidas, após secas, foram analisadas por EDXRF. 

Como o CDTN não possuía separador magnético de grande porte de alto campo, 

foram encaminhadas para a INBRAS-Eriez amostras do rejeito, após terem passado pelo 

processo de deslamagem a 37 µm e posteriormente a um corte a 297 µm, onde foi investigada 

a separação magnética a seco e a úmido e também produzida uma quantidade maior da fração 

não magnética para realização dos estudos de purificação da sílica por processos químicos. 

Foram realizados três experimentos de separação magnética com a amostra do rejeito 

do minério itabirítico. Nos dois primeiros experimentos a amostra utilizada foi a fração +37 

µm. Antes da alimentação na separação magnética foi feito um corte granulométrico na 

amostra, com peneiramento na malha 297 µm, para remover a fração mais grossa. O primeiro 

experimento foi feito por via seca, em 3 estágios, utilizando um Separador Magnético de 

Rolos de Alta Intensidade (RER4), gerando 3 frações magnéticas MAG-1A, MAG-1B e 

MAG-1C e 1 fração não magnética NMAG-1A.  

O segundo experimento foi realizado por via úmida, em 2 estágios. No primeiro 

estágio foi utilizado um Separador Magnético de Tambor de Média Intensidade (WDRE) e no 

segundo estágio um Separador Eletromagnético de Alta Intensidade com campo magnético de 

aproximadamente 16.000 Gauss. Foram geradas 2 frações magnéticas MAG-2A, MAG-2B e 

1 fração não magnética NMAG-2A.  

O terceiro experimento de separação magnética, utilizando a amostra após 

deslamagem, fração -297 +37 µm, foi feito por via seca, utilizando Tambor de Separação 

Magnética de Alta Intensidade e separador Magnético de Rolos de Alta Intensidade com 
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campo magnético de 7.500 Gauss. Foram geradas 3 frações magnéticas MAG-3A, MAG-3B e 

MAG-3C e 1 fração não magnética NMAG-3A. 

Como o CDTN adquiriu um separador magnético de alto campo, foram realizados 

novos experimentos de separação magnética. Para isto foi elaborando um planejamento 

fatorial 3
2
, avaliando duas variáveis, rotação e vibração, em 3 níveis. Os experimentos foram 

realizados a seco e a intensidade do campo, que é fixa, foi de 21.000 Gauss. 

Todas as amostras obtidas nos experimentos de separação magnética foram analisadas 

por EDXRF. 

 

5.4. Remoção de impurezas 

 

 Para remoção das impurezas presentes no rejeito de flotação do itabirito foram 

realizados experimentos de lixiviação e experimentos de cura ácida. 

 

5.4.1. Experimentos de lixiviação  

 

Os experimentos de lixiviação foram realizados com a finalidade de dissolver as 

impurezas (Fe, Al, P, Mn, etc) presentes na amostra para obtenção de sílica de elevada pureza. 

Os agentes lixiviantes testados foram os ácidos clorídrico (HCl), sulfúrico (H2SO4), nítrico 

(HNO3), cítrico (C6H8O7), oxálico (H2C2O4), uma mistura de ácidos clorídrico (HCl) e 

fluorídrico (HF) e a base hidróxido de sódio (NaOH). 

Os experimentos de lixiviação ácida visaram principalmente à remoção do Fe, 

enquanto a lixiviação alcalina, à remoção do Al. 

Os experimentos, feitos em batelada, tiveram como objetivo investigar a influência das 

seguintes variáveis do processo: tipo e dosagem do agente lixiviante, tempo de agitação, 

relação agente lixiviante/minério, porcentagem de sólidos e temperatura. Os experimentos 

foram realizados em béquer, com agitação mecânica e temperatura controlada por meio de 

banho-maria (Figura 15). O controle da porcentagem de sólidos foi feito com adição de água 

destilada, para compensar a perda de água por evaporação.  
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Figura 15 – Esquema utilizado para experimento de lixiviação realizado em banho maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros experimentos de lixiviação, experimentos preliminares, foram realizados 

com o rejeito após seco, homogeneizado e quarteado, sem nenhum tratamento prévio. 

Novos experimentos de lixiviação foram feitos utilizando as frações não magnéticas 

obtidas no experimento de separação magnética, a úmido, NMAG-2A, realizado na INBRAS. 

Em seguida, a fração não magnética NMAG-2A foi pulverizada e novos experimentos foram 

realizados. 

Foram realizados também experimentos de lixiviação alcalina e os resíduos da 

lixiviação alcalina foram submetidos à lixiviação ácida para diminuir a concentração de Fe. 

Visando a melhorar as condições para redução do teor das impurezas no rejeito de 

flotação do itabirito, foi realizado outro experimento de lixiviação com uma mistura dos 

ácidos HF e HCl utilizando como amostra inicial a fração não magnética do teste de separação 

magnética a seco, NMAG-2A, realizado na INBRAS.  

A solubilização dos metais de interesse foi acompanhada por meio de análise do 

resíduo da lixiviação. 

Em todos os experimentos, após a lixiviação, as amostras foram filtradas a vácuo, em 

funil de Büchner, utilizando papel de filtro faixa azul, Figura 16. Os resíduos da lixiviação 

foram lavados com água destilada e colocados para secar em estufa a 110 °C. Os resíduos, 

depois de secos, foram pesados e enviados para análise por EDXRF.  
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   Figura 16 – Esquema utilizado para a filtração do resíduo da lixiviação e amostras secas 

  

         Filtração                  Amostras secas 

 

5.4.2. Experimentos de cura ácida 

 

Os experimentos de cura ácida foram realizados a 200 
o
C, em chapa aquecedora, 

utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, variando a relação ácido/amostra (RAM) e 

mantendo constante o tempo de reação em 4 h (Figura 17). Depois da digestão adicionou-se 

água destilada, com agitação por uma hora e em seguida a polpa foi filtrada. 

 

          Figura 17 – Esquema utilizado para experimentos de digestão ácida 

 

 

 

 

 

 

 

 

A filtragem foi feita a vácuo, em funil de Büchner, utilizando papel de filtro faixa 

branca e a polpa foi lavada com água destilada e colocada para secar em estufa a 110 °C. As 

amostras, depois de secas, foram pesadas e enviadas para análise por EDXRF.  

 

 

 

 



67 

 

5.5. Dissolução da sílica 

 

Para a dissolução da sílica SiO2 presente no rejeito foram realizados experimentos de 

fusão, de lixiviação do produto de fusão e experimentos precipitação. 

 

 

5.5.1. Experimentos de fusão  

 

Visando à solubilização do quartzo presente no rejeito, foram realizados experimentos 

de fusão alcalina da fração não magnética. Para tal, utilizou-se a fração não magnética, 

NMAG-3A, do experimento 3 de separação magnética realizado na INBRAS, e como agente 

fundente utilizou-se o hidróxido de sódio (NaOH) (Figura 18). A fusão do material foi feita 

em bandeja e cadinhos de ferro. Antes do ajuste da temperatura de fusão a amostra foi 

mantida por 15 min a 300 ºC. Foram realizados experimentos com a temperatura do forno 

ajustada para 450, 500 e 550 ºC. O tempo de fusão e a relação fundente/amostra foram 

variados. Foi utilizado um forno contínuo JUNG modelo CFW08, Figura 18, para a fusão 

realizada em bandejas e forno mufla Quimis para a fusão em cadinhos.  A Figura 19 apresenta 

a amostra a ser fundida. 

 
Figura 18 – Forno contínuo        Figura 19 – Amostra a ser fundida 

  
 

 

 

Após a fusão, depois de fria, a amostra foi pesada, homogeneizada, quarteada e 

separada em frações de 50 g. Essas etapas estão apresentadas na Figura 20. 
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      Figura 20 – Etapas realizadas após fusão 

 

  

 

Homogeneização Quarteamento Separação da amostra 
 

A partir desses experimentos foi possível conhecer melhor o sistema em estudo e 

definir os níveis a serem utilizados no planejamento fatorial para avaliar melhor a influência 

das variáveis no processo de fusão.  

 

5.5.2. Experimentos de lixiviação do produto da fusão 

 

Após a fusão, os produtos obtidos foram lixiviados. A lixiviação foi realizada com 

água destilada à temperatura ambiente (Figura 21). Após a lixiviação as amostras foram 

filtradas a vácuo em funil de Büchner utilizando papel de filtro faixa azul, os resíduos foram 

lavados com água destilada e colocados para secar em estufa a 110 °C. As amostras, depois de 

secas, foram pesadas e enviadas para análise por EDXRF. 
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Figura 21 – Esquema utilizado para experimento de lixiviação realizado à temperatura ambiente 

 

 
 

 

5.5.3. Experimentos de precipitação 

 

Para a realização dos experimentos de precipitação foi utilizado o licor alcalino gerado 

na lixiviação da massa fundida. A precipitação da sílica ocorreu mediante acidificação do 

licor através da adição de solução de ácido clorídrico. Os experimentos foram realizados à 

temperatura ambiente, sob agitação, variando o valor do pH final. Após esses experimentos 

foram definidos os níveis para serem utilizados no planejamento fatorial 2
3
 para realização de 

novos experimentos, em que foram estudados os fatores tempo, pH e concentração de ácido 

clorídrico. 

Após a precipitação, todas as amostras foram filtradas a vácuo utilizando papel de 

filtro faixa azul. Os filtrados foram recolhidos e os precipitados, após lavagem com água 

destilada, foram colocados para secar em estufa a 110 ºC. Os precipitados, depois de secos, 

foram pesados e enviados para análise por EDXRF. 

A Figura 22 apresenta as etapas realizadas nos experimentos de precipitação. 
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Figura 22 – Etapas realizadas nos experimentos de precipitação 

 

   

Adição de ácido ao filtrado       Amostras precipitadas          Filtração da amostra 

 

  

                  Amostras filtradas                 Amostras secas e pesadas 

 

5.6. Purificação da sílica precipitada 

 

Com o objetivo de se obter uma sílica com maior pureza foram realizados 

experimentos de lixiviação da sílica obtida na etapa de precipitação. Os experimentos foram 

realizados com o precipitado seco e úmido, utilizando HCl e H2SO4 em diferentes 

concentrações. Em seguida foram feitos experimentos de lixiviação, com os precipitados seco 

e úmido, utilizando HCl e H2SO4.  
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5.7. Microscopia óptica e análise em microssonda 

 

A microscopia óptica foi realizada com fontes de luz transmitida utilizando 

microscópio óptico da marca LEICA, modelo DM4500P. Nessa etapa foram observadas as 

fases minerais presentes nas amostras. A análise foi realizada no Laboratório de Inclusões 

Fluidas e Metalogênese, no CDTN.  

A análise por microssonda foi realizada no Laboratório de Microanálise, do 

Departamento de Física, no Instituto de Ciências Exatas na UFMG. Foi utilizada uma 

microssonda eletrônica JEOL, modelo JXA-8900. 

Para realização dessas análises foram montadas lâminas delgadas de grãos polidos do 

rejeito de flotação do itabirito, após deslamagem, na fração -297+37 µm e da fração não 

magnética NMAG-3A, experimento 3, realizado na INBRAS. As amostras foram preparadas 

no Instituto de Geociências da UFMG. 

 

5.8. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Foi realizada a análise por MEV para o estudo estrutural da amostra precipitada 

mediante neutralização do licor da lixiviação, com HCl 6 mol/L, pH final de 0,5 e tempo de 

reação de 90 min a temperatura ambiente. A análise foi realizada no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica, no CDTN. Foi utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura 

com emissão por efeito de campo, modelo Sigma VP.  

 

5.9. Análise BET 

 

O método de análise BET é o procedimento mais utilizado para a determinação da área 

superficial específica de um material. A análise foi realizada no Laboratório de caracterização 

de materiais, CDTN, utilizando um Quantachrome, modelo Nova 2000 séries. 

 

5.10. Distribuição granulométrica  

 

Foi feita uma análise da distribuição granulométrica da amostra precipitada. A análise 

foi realizada em um analisador de tamanho de partículas, modelo CILAS 1190.  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Caracterização da amostra 

 

Os principais constituintes da amostra e seus teores, em porcentagem, estão 

apresentados na Tabela 6. O método de análise utilizado foi a Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva – EDXRF. Na indústria de minério de ferro 

é usual se expressar o teor de ferro e fósforo na forma elementar e os demais constituintes na 

forma de óxido. Desta forma, optou-se por manter este critério no texto apresentado. 

 
Tabela 6 – Teor dos principais constituintes do rejeito de flotação do itabirito 

 

Compostos SiO2 Fe Al2O3 P MnO 

Teor (%) 33,4 40,1 8,31 0,18 0,34 

 

 

Na Tabela 7 estão apresentadas as principais fases minerais e os percentuais relativos 

dos mesmos. O resultado foi obtido a partir da interpretação do difratograma gerado na 

análise por Difração de raios X (DRX).  

 
Tabela 7 – Principais fases minerais presentes no rejeito de flotação do itabirito 

 

Minerais 

Quartzo 

(SiO2) 

Hematita 

(Fe2O3) 

Dickita 

(Al2Si2O5(OH)4) 

Goethita 

(Fe
+3

O(OH))  

Teor relativo (%) 45 43 8,4 3,1 

 

Conforme apresentado nas Tabelas 6 e 7, a caracterização química apresentou como 

constituinte majoritário o Fe (40,1%), enquanto que pela difração de raios X o mineral 

presente em maior proporção relativa foi o quartzo. 

 

6.1.1. Determinação da densidade 

 

O resultado da densidade da amostra está apresentado na Tabela 8.  

 

 
                     Tabela 8 – Densidade do rejeito de flotação do itabirito 

 

Amostra 1 2 3 

Densidade (g/cm
3
) 3,697 3,697 3,696 

Média (g/cm
3
) 

 

 3,696   
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6.1.2. Análise granulométrica e granuloquímica 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados da análise granulométrica e granuloquímica do 

resíduo arenoso de flotação do itabirito, na qual foram utilizadas peneiras de 210, 149, 105, 

74, 53, 44 e 37 µm, que correspondem a 65, 100, 150, 200, 270, 325, 400 mesh Tyler (#), 

respectivamente. 

 

Tabela 9 – Análise granulométrica e granuloquímica dos principais constituintes do rejeito de flotação 

                   do itabirito 

 

Tamanho 
 

Peso (g) 

 

% Simples 

 

% Retida 

 

% passante 
Teor (%) 

Malha (#) µm 
    

SiO2 Fe Al2O3 

65 210 4,00 1,70 1,70 98,3 51,6 24,3 11,7 

100 149 12,4 5,30 6,90 93,1 87,6 6,90 2,30 

150 105 15,2 6,40 13,4 86,6 79,0 12,7 1,90 

200 74 17,3 7,30 20,7 79,3 62,0 24,1 2,20 

270 53 19,4 8,20 28,9 71,1 61,8 24,3 2,50 

325 44 13,3 5,60 34,6 65,4 57,8 26,3 3,70 

400 37 9,50 4,00 38,6 61,4 48,0 32,0 5,20 

<400 <37 144,9 61,4 100,0 0 13,6 50,7 12,4 

 Massa Total (g) Teor Total (% m/m) 

----  236 100 ---- ---- 33,7 39,3 8,90 

 

A partir dos resultados obtidos verificou-se que os maiores teores de quartzo (SiO2) e 

os menores teores de óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de alumínio (Al2O3) estão presentes na 

faixa granulométrica entre -210 e +105 μm. 

Na Tabela 10 está apresentada a distribuição, em porcentagem, desses constituintes. 
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Tabela 10 – Distribuição granuloquímica dos principais constituintes do rejeito de flotação do itabirito 

 

Tamanho 
Massa (%) 

Distribuição (%) 

Malha (#) µm SiO2 Fe Al2O3 

65 210 1,10 2,60 1,00 2,20 

100 149 6,90 16,2 2,00 3,60 

150 105 13,4 31,3 4,10 5,10 

200 74 20,7 44,8 8,60 6,90 

270 53 28,9 59,9 13,7 9,20 

325 44 34,6 69,5 17,4 11,6 

400 37 38,6 75,2 20,7 14,0 

<400 <37 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

A distribuição granuloquímica para cada um dos constituintes do rejeito de flotação do 

itabirito está apresentada nas Tabelas 11, 12 e 13. 

 

Tabela 11 – Distribuição granuloquímica do Fe 

 

Tamanho Massa Teor (%) Distribuição (%) 

Malha (#) Micra (g) 
% 

Simples 

% 

Acumulada 
Simples Acumulada Simples Acumulada 

65 210 4,00 1,70 1,70 24,3 24,3 1,00 1,00 

100 149 12,4 5,30 6,90 6,90 11,1 0,90 2,00 

150 105 15,2 6,40 13,4 12,7 11,9 2,10 4,10 

200 74 17,3 7,30 20,7 24,1 16,2 4,50 8,60 

270 53 19,4 8,20 28,9 24,3 18,5 5,10 13,7 

325 44 13,3 5,60 34,6 26,3 19,8 3,80 17,4 

400 37 9,50 4,00 38,6 32,0 21,1 3,30 20,7 

< 400 < 37 144,9 61,4 100 50,7 39,3 79,3 100 
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Tabela 12 – Distribuição granuloquímica de SiO2 

 

Tamanho Massa Teor (%) Distribuição (%) 

Malha (#) µm (g) 

% 

Simples 

% 

Acumulada 
Simples Acumulada Simples Acumulada 

65 210 4,00 1,70 1,70 51,6 51,6 2,60 2,60 

100 149 12,4 5,30 6,90 87,6 78,8 13,6 16,2 

150 105 15,2 6,40 13,4 79,0 78,9 15,1 31,3 

200 74 17,3 7,30 20,7 62,0 72,9 13,5 44,8 

270 53 19,4 8,20 28,9 61,8 69,8 15,1 59,9 

325 44 13,3 5,60 34,6 57,8 67,8 9,70 69,5 

400 37 9,50 4,00 38,6 48,0 65,8 5,70 75,2 

< 400 < 37 144,9 61,4 100 13,6 33,7 24,8 100,0 

 

 

 

Tabela 13 – Distribuição granuloquímica de Al2O3 

 

Tamanho Massa Teor (%) Distribuição (%) 

Malha (#) µm (g) 

% 

Simples 

% 

Acumulada 
Simples Acumulada Simples Acumulada 

65 210 4,00 1,70 1,70 11,7 11,7 2,20 2,20 

100 149 12,4 5,30 6,90 2,30 4,60 1,40 3,60 

150 105 15,2 6,40 13,4 1,90 3,30 1,40 5,10 

200 74 17,3 7,30 20,7 2,20 2,90 1,80 6,90 

270 53 19,4 8,20 28,9 2,50 2,80 2,40 9,20 

325 44 13,3 5,60 34,6 3,70 2,90 2,30 11,6 

400 37 9,50 4,00 38,6 5,20 3,20 2,40 14,0 

< 400 < 37 144,9 61,4 100 12,4 8,90 86,0 100,0 

 

 

Após a avaliação dos resultados da distribuição granuloquímica da amostra, observou-

se que grande parte do ferro e do alumínio contido na amostra está concentrada na fração 

menor que 37 µm, ou seja, 79,3% do ferro e 86,0% do alumínio, conforme resultados 

apresentados nas Tabelas 11 e 13. Com o objetivo de realizar uma concentração prévia da 

amostra, realizou-se então uma deslamagem do material utilizando uma peneira de 37 µm. 
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6.2. Beneficiamento físico da amostra 

 

 O beneficiamento físico da amostra constou das etapas de concentração 

granulométrica e de separação magnética. 

 

6.2.1 – Concentração granulométrica 

 

Conforme citado anteriormente, nos estudos de distribuição granuloquímica, a maior 

parte das impurezas está concentrada na fração fina do minério, como apresentado na Tabela 

10. Desta forma, visando uma pré concentração da sílica, foi realizada uma deslamagem em 

37 μm (400#). A seguir está apresentada a caracterização da amostra após deslamagem (+37 

μm). 

 

         Tabela 14 – Análise química 

 

Componentes SiO2 Fe Al2O3 K2O P MnO 

Teor (%) 68,0 21,9 3,18 <0,10 0,02 <0,01 

 

 

 

Tabela 15 – Análise granulométrica 

 

Tamanho 
Peso (g) % Simples % Retida % passante 

Malha (#) µm 

65 210 4,00 4,40 4,40 95,6 

100 149 12,4 13,6 18,0 82,0 

150 105 15,2 16,7 34,7 65,3 

200 74 17,3 19,0 53,7 46,3 

270 53 19,4 21,3 75,0 25,0 

325 44 13,3 14,6 89,6 10,4 

400 37 9,50 10,4 100,0 0,0 

Massa 

Total (g) 
 91,1 100,0 
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Tabela 16 – Densidade 

 

Amostra 1 2 3 

Densidade (g/cm
3
) 3,144 3,168 3,135 

Média (g/cm
3
) 

 

 3,149   

 

 

Observa-se, que houve um aumento do teor de sílica (SiO2) de 33,4% na amostra 

inicial para 68% e diminuição do teor de Fe de 40,1% para 21,9%, e de alumínio (Al2O3) que 

foi de 8,31% para 3,18% na amostra deslamada.  

 Posteriormente, para a realização dos experimentos de separação magnética, foi 

realizado um corte na fração +297 μm para a remoção das partículas maiores, onde o quartzo 

e minerais de Fe podem não estarem liberados. 

O corte em 297 μm não acarreta em perda expressiva de material tendo em vista que, 

conforme apresentado na Tabela 12, para a malha de 210 μm as recuperações mássica e 

metalúrgica foram muito baixas, 1,7 e 2,6, respectivamente. 

A Tabela 17 apresenta as massas geradas em cada fração e a Tabela 18 mostra o 

resultado da análise química dessas frações. A deslamagem foi realizada para gerar uma 

quantidade maior de amostra para realização de novos experimentos 

 

Tabela 17 – Massas geradas na deslamagem do rejeito de flotação do itabirito 
 

Fração - 297 μm -297+37 μm -37 μm 

Massa 4,370 g 115,546 kg 230,084 kg 

 

 

Tabela 18 – Teores, em porcentagem, dos constituintes químicos presentes na fração -297+37 μm 

 

Constituintes SiO2 Fe Al2O3 P MnO 

Fração 

-297+37 μm 
67,0 20,6 2,70 0,17 0,08 
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6.2.2. Separação magnética  

 

Os experimentos de separação magnética foram realizados no CDTN e na empresa 

INBRAS-Eriez Equipamentos Magnéticos e Vibratórios LTDA, localizada na cidade de 

Diadema – SP. Nesses experimentos foram determinados o tipo mais adequado de separação 

magnética (a úmido ou a seco) e os parâmetros desse processo. 

Os experimentos de separação magnética, realizados no CDTN, foram feitos a úmido e 

variou-se a intensidade do campo magnético em 5.830, 8.710, 10.070 e 10.700 Gauss. Foram 

utilizados 100 g da amostra original para cada um dos experimentos. Os resultados das 

análises químicas das frações não magnética e magnética, realizadas por Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva – EDXRF estão apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Influência do campo magnético na separação magnética do rejeito de flotação do 

                   itabirito 

 

Resultados   

  Fração Magnética Fração Não Magnética Recuperação 

Intensidade 

do Campo 

magnético 

(Gauss) 

Massa 

(g) 
Fe (%) SiO2 (%) 

Massa 

(g) 
Fe (%) SiO2 (%) 

Massa 

(g) 
SiO2 (%) 

5.830 65 41,7 9,60 35,0 8,74 63,0 35,0 77,9 

8.710 62 40,5 11,2 20,0 8,53 63,5 24,4 64,7 

10.070 64 39,7 12,2 25,0 6,50 67,8 28,1 68,5 

10.700 65 41,2 9,50 30,0 6,78 67,1 31,6 76,5 

 

Conforme observado na Tabela 19, a melhor condição foi obtida para o campo 

magnético de intensidade de 10.700 Gauss, com melhor recuperação e elevado teor de SiO2. 

Numa tentativa de aumentar o teor de SiO2 foi realizado um novo experimento utilizando a 

intensidade do campo magnético de 10.700 Gauss. A fração não magnética desse experimento 

foi submetida a um reciclo. Após o reciclo o teor de SiO2 na fração não magnética foi de 

87,2% e a recuperação foi de 55%. 

O diagrama dessa separação magnética e o resultado dos teores e distribuição de ferro 

(Fe) e óxido de silício (SiO2) presentes em cada uma das frações, não magnética e magnética, 

estão apresentados na Figura 23. 
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Figura 23 – Balanço de massa e metalúrgico do teste de separação magnética a úmido utilizando 

                   campo magnético de 10.700 G e reciclo da fração não magnética realizado no CDTN 
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Como o CDTN não possuía separador magnético de grande porte de alto campo foi 

encaminhada para a INBRAS-Eriez amostra do rejeito de flotação do itabirito, fração +37 µm 

(400#), onde foi investigada a separação magnética a seco e a úmido. 

Antes da alimentação na separação magnética foi feito um corte granulométrico na 

amostra, com peneiramento em malha de 297 µm (48#), para remover a fração mais grossa. 

O experimento por via seca foi realizado com três estágios de separação magnética, 

sendo todos os três executados em Separador Magnético de Rolos de alta intensidade (RER4). 

O experimento por via úmida foi executado com dois estágios, sendo utilizado no 

primeiro estágio um Separador Magnético de Tambor de média intensidade (WDRE), e no 

segundo estágio um Separador Magnético de Alta Intensidade (SRW). 

A intensidade do campo magnético utilizado para realização desses experimentos foi 

de 16.000 Gauss. 

Os procedimentos adotados nos experimentos de separação magnética por via seca e 

por via úmida e os respectivos balanços de massas estão mostrados nos digramas das Figuras 

24 e 25, respectivamente. 
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Figura 24 – Balanço de massa do experimento de separação magnética por via seca da fração 

                    +37 μm, realizado na INBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fração MAG-1A 

1º Magnético 

436,0 g (39,46%) 

 

 

Fração MAG-1B 

2º Magnético 

72,1 g (6,53%) 

 

39,83 g (3,61%) 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

1.104,83 g (100%) 

Fração + 297μm 

39,83 g (3,61%) 

 

 

Separador RER4 

     (1º Estágio) 

Separador RER4 

     (2º Estágio) 

Separador RER4 

     (3º Estágio) 

Fração MAG-1C 

3º Magnético 

61,8 g (5,59%) 

 

 

Fração NMAG-1A 

Não Magnético 

495,1 g (44,81%) 
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Figura 25 – Balanço de massa do experimento de separação magnética por via úmida da 

                    fração +37 μm, realizado na INBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das análises das frações geradas nos experimentos de separação 

magnética, por via seca e via úmida, realizados na INBRAS estão apresentados na Tabela 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO 

535,4 g (100%) 

Fração 297μm 

19,30 g (3,61%) 

 

 

Separador WDRE 

     (1º Estágio) 

Separador SRW 

     (2º Estágio) 

Fração MAG-2A 

1º Magnético 

102,5 g (19,14%) 

 

 

Fração MAG-2B 

2º Magnético 

117,2 g (21,89%) 

 

39,83 g (3,61%) 

 

 

Fração NMAG-2A 

Não Magnético 

296,4 g (55,36%) 
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Tabela 20 – Influência do tipo de separação magnética por via seca e por via úmida na  

                   separação magnética dos constituintes presentes na fração +37 µm do rejeito de  

                    flotação do itabirito 
 

Tipo Amostra Fe SiO2 Al2O3 MnO K2O CaO SO3 Cr2O3 P 

Via seca 

MAG-1A 54,3 17,2 4,15 0,16 <0,10 <0,01 <0,10 <0,10 0,07 

MAG-1B 2,87 81,1 6,24 0,03 0,11 <0,01 0,76 0,12 0,10 

MAG-1C 1,26 93,0 3,82 0,02 <0,10 0,01 0,93 0,11 0,10 

NMAG-1A 0,75 95,4 2,30 0,01 <0,10 0,05 0,79 0,12 <0,10 

 MAG-2A 60,3 10,9 1,84 0,17 <0,10 <0,07 <0,10 0,46 0,05 

Via úmida MAG-2B 45,0 30,5 3,94 0,19 <0,10 <0,10 0,56 0,11 0,06 

 NMAG-2A 0,81 93,8 3,80 <0,01 0,07 0,12 1,15 <0,11 <0,10 

 

Nas Tabelas 21 e 22 estão apresentados os resultados dos cálculos realizados para 

recuperação da massa, recuperação metalúrgica, que representa o teor dos constituintes 

químicos analisados, e teor desses constituintes para as frações magnéticas e não magnéticas 

obtidas nos experimentos de separação magnética por via seca e via úmida, respectivamente. 

 

Tabela 21 – Resultados do experimento de separação magnética por via seca, realizado na 

                   INBRAS  

 

Amostras 

  

Massa 

(g) 

Teor (%)  Recuperação (%) 

SiO2 Fe Al2O3 Massa SiO2 Fe Al2O3 

MAG-1A 436 17,2 54,3 4,15 40,9 11,2 97,8 48,1 

MAG-1B 72,1 88,1 2,87 6,24 6,77 9,51 0,85 11,9 

MAG-1C 61,8 93,0 1,26 3,82 5,80 8,60 0,32 6,27 

NMAG-1A 495,1 95,4 0,49 2,56 46,5 70,7 1,00 33,7 

Alimentação 1065 62,8 22,7 3,53 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Tabela 22 – Resultados do experimento de separação magnética por via úmida realizado na 

                   INBRAS 

 

Amostras 

  

Massa 

(g) 

Teor (%)  Recuperação (%) 

SiO2 Fe Al2O3 Massa SiO2 Fe Al2O3 

MAG-2A 102,5 10,9 60,3 1,84 19,9 3,45 52,9 10,9 

MAG-2B 117,2 30,5 45,0 3,94 22,7 10,9 45,2 26,8 

NMAG-2A 296,4 94,0 0,72 3,63 57,4 85,6 1,85 62,3 

Alimentação 516,1 63,1 22,6 3,34 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Para gerar uma quantidade maior de amostra foi feito na INBRAS novo experimento 

de separação magnética por via seca. Foram utilizados Tambor de Separação Magnética de 

Alta Intensidade e Separador Magnético de Rolos de Alta Intensidade e com intensidade do 

campo magnético de 7.500 Gauss. Para a produção da fração não magnética em maior 

quantidade, o CDTN enviou para a INBRAS 110 kg da fração -297+37 μm, cuja 

caracterização está apresentada na página 73 desse trabalho.  Nesse experimento foram 

geradas 3 frações magnéticas MAG-3A, MAG-3B e MAG-3C e uma fração não magnética 

NMAG-3A. Na Figura 26 está apresentado o diagrama desse experimento e apresentada a 

massa de cada fração. Os resultados da análise das amostras magnética e não magnética estão 

apresentados na Tabela 23. As amostras foram analisadas por EDXRF. 

 
Tabela 23 – Teores, em porcentagem m/m, dos constituintes químicos presentes nas frações  

                   magnética e não magnética do rejeito de flotação do itabirito, fração -297+37 μm- 

                   Experimento de separação magnética a seco-INBRAS 

 

Amostra Fe SiO2 Al2O3 MnO K2O CaO SO3 P 

MAG-3A 83,3 6,50 2,13 0,13 <0,01 0,045 0,42 0,15 

MAG-3B 32,9 46,5 5,70 0,16 0,09 0,07 0,26 0,14 

MAG-3C 30,1 50,0 4,88 0,14 0,021 0,057 0,56 0,15 

NMAG-3A 0,70 94,0 3,10 0,015 0,011 0,11 1,00 0,24 

 

Na Tabela 24 estão apresentados os resultados dos cálculos realizados para 

recuperação da massa, recuperação metalúrgica e teor dos constituintes para as frações 

magnéticas e não magnéticas obtidas nesse experimento. 

 

Tabela 24 – Resultados do experimento de separação magnética do rejeito de flotação 

        do itabirito, fração -297+37 μm  realizado na INBRAS 

 

Amostras 

  

Massa 

(kg) 

Teor (%)  Recuperação (%) 

SiO2 Fe Al2O3 Massa SiO2 Fe Al2O3 

MAG-3A 23,4 6,50 63,2 2,13 21,3 2,23 56,7 16,06 

MAG-3B 30,6 46,5 32,9 5,70 27,9 20,9 38,7 56,33 

MAG-3C 2,9 50,0 30,1 4,88 2,6 2,10 3,31 4,52 

NMAG-3A 53,0 96,2 0,63 1,35 48,3 74,8 1,29 23,09 

Alimentação 109,9 62,0 23,7 2,82 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Figura 26 – Balanço de massa do experimento de separação magnética, por via seca,  

                     realizado na INBRAS da amostra do rejeito de flotação após deslamagem, fração  

                     -297+37 μm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliando os resultados obtidos nos experimentos realizados na INBRAS observamos 

que o teor médio de sílica na fração não magnética foi de aproximadamente 95%, 

apresentando também uma boa recuperação, conforme resultados apresentados nas Tabelas 

21, 22 e 24. A melhor seletividade ocorreu quando foi utilizada uma intensidade de campo de 

16.000 Gauss, com uma recuperação de sílica, 85,57%, na fração não magnética no 

experimento a úmido, NMAG-2A, resultado apresentado na Tabela 22. 

Como o CDTN adquiriu um separador magnético de alto campo, foram feitos novos 

experimentos de separação magnética por via seca. Para a realização dos experimentos foi 

elaborado um planejamento fatorial 3
2
, avaliando duas variáveis, rotação e vibração, em 3 

ALIMENTAÇÃO 

109,880 kg 

  (100%) 

RERØ24 

21,00 kg 

Fração 1A 

1º Magnético 

23,70 kg (21,26%) 

 

 

Fração 1C 

3º Magnético 

2,870  kg (2,61%) 

 

39,83 g (3,61%) 

 

 

Fração 1B 

2º Magnético 

30,640 kg (27,88%) 

 

 

REØ24 

7500 Gauss 

RERØ24 

21,00 kg 

Fração 1D 

Não Magnético 

53,000 kg (48,25%) 
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níveis. O equipamento utilizado possui campo fixo, sendo a intensidade do campo de 21.000 

Gauss. A amostra utilizada foi do rejeito de flotação após deslamagem, fração -297+37 μm. 

Para cada um dos experimentos usou-se 1 kg de amostra. A Tabela 25 apresenta a matriz 

desse planejamento fatorial. 

 

Tabela 25 – Matriz do planejamento fatorial 3
2 
para os experimentos de separação magnética a seco 

                  com intensidade de campo fixa de 21.000 Gauss-CDTN 

 

Variáveis Nível (-) Nível (0) Nível (+) 

1- vibração 40 60 80 

2 - Rotação 50 100 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada um dos experimentos foram geradas frações magnética, não magnética e 

mista. A Tabela 26 apresenta os resultados dos cálculos realizados para recuperação da massa, 

recuperação metalúrgica e teor dos constituintes para a fração não magnética obtida em cada 

um dos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentos 1 2 

1 40 50 

2 60 50 

3 80 50 

4 40 100 

5 60 100 

6 80 100 

7 40 150 

8 60 150 

9 80 150 
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Tabela 26 – Resultados dos experimentos de separação magnética do rejeito de flotação do itabirito,  

                  fração -297+37 μm  realizados no CDTN – Planejamento fatorial 3
2
 – fração não 

                  magnética 

 

Amostras 

  

Massa 

(g) 

Teor (%)  Recuperação (%) 

SiO2 Fe Al2O3 Massa SiO2 Fe Al2O3 

NMAG-1 158,6 96,0 0,49 0,97 15,9 23,5 0,37 4,93 

NMAG-2 55,9 94,4 0,70 2,34 5,65 8,16 0,99 2,34 

NMAG-3 35,7 95,0 0,54 2,25 3,59 5,42 0,09 2,06 

NMAG-4 263,1 95,0 0,61 2,47 27,6 35,8 1,07 20,28 

NMAG-5 64,0 94,8 0,46 2,30 6,40 8,44 0,19 4,02 

NMAG-6 46,4 95,6 0,63 2,84 4,65 6,26 0,18 3,59 

NMAG-7 313,2 95,5 1,40 2,22 31,3 43,0 2,34 23,4 

NMAG-8 110,2 94,8 1,22 1,50 11,1 15,3 0,69 5,59 

NMAG-9 60,1 94,8 0,61 1,36 6,00 9,14 0,16 2,74 

 

 Como pode ser observado, os experimentos não apresentaram um bom resultado. 

Utilizando a intensidade do campo magnético de 21.000 Gauss verifica-se que a fração de 

interesse, não magnética, teve boa seletividade. Porém, apresentou uma recuperação muita 

baixa para a sílica (SiO2), sendo a maior recuperação 43%.  

A intensidade do campo magnético, a granulometria da amostra e a alimentação são 

fatores que vão influenciar para que se obtenha uma melhor eficiência de separação. 

O controle da intensidade do campo magnético permite a separação seletiva das 

partículas com valores diferentes de susceptibilidade magnética. Com baixa intensidade de 

campo separam-se minerais com elevada susceptibilidade magnética e com alta intensidade os 

com valores mais baixos. Quando o material estudado possui um alto teor de ferro e é 

utilizado um campo magnético com alta intensidade o processo de separação magnética é 

muito seletivo, mas a recuperação é baixa. 

A alimentação, o controle da velocidade da passagem das partículas minerais através 

do campo magnético também constitui uma das variáveis que vai influenciar no processo, 

além do tipo de separação magnética, a seco ou a úmido. O excesso de alimentação acarreta a 

formação de oclusões de minerais não magnéticos que são arrastados dentro dos flocos 

magnéticos, prejudicando a separação magnética a seco, principalmente quando se trabalha 

com material fino e campo magnético muito alto. 
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6.3. Remoção de impurezas 

 

Para a remoção das impurezas presentes na amostra fez-se um estudo de lixiviação 

ácida, lixiviação alcalina e de cura ácida. 

 

6.3.1. Experimentos de lixiviação 

 

Foram realizados experimentos de lixiviação dinâmica em tanque agitado. Os agentes 

lixiviantes utilizados foram os ácidos clorídrico (HCl), sulfúrico (H2SO4), nítrico (HNO3), 

cítrico (C6H8O7), oxálico (H2C2O4), uma mistura de ácidos clorídrico (HCl) e fluorídrico (HF) 

e a base hidróxido de sódio (NaOH). Primeiramente foi realizado um estudo com a amostra 

tal qual, sem nenhum tratamento prévio. Em seguida os estudos foram direcionados para as 

amostras obtidas após a separação granulométrica e a separação magnética, com teores de 

impureza bem inferiores à amostra inicial. 

Nesses experimentos foram mantidos constantes a porcentagem de sólido em 10%, a 

concentração dos agentes lixiviantes em 2 mol/L, o tempo de reação em 3 h e a temperatura 

controlada por meio de banho maria a 70 °C sob agitação mecânica. 

Na Tabela 27 estão apresentados os resultados da análise química dos resíduos dos 

primeiros experimentos de lixiviação, realizado com o rejeito de flotação do itabirito sem 

nenhum tratamento prévio. A avaliação dos resultados foi feita com base nos teores de ferro, 

de alumínio (Al2O3) e quartzo. As demais espécies presentes na amostra apresentaram teores 

muito baixos, sendo assim, não foram apresentadas na tabela.  

A porcentagem de dissolução (% D) foi calculada utilizando a Equação 4: 

 

 

 

 

Onde: M1 = massa da amostra (g) 

          M2 = massa do resíduo (g) 

          C1 = concentração na amostra (%) 

          C2 = concentração no rejeito (%) 

 

 

 

 

 

% D   =  
100  x  M2 x C2 

            M1 x C1 

 

 

 

100   - 
(4) 
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Tabela 27 – Influência do agente lixiviante na remoção de Fe e Al presentes no rejeito 

                   de flotação do itabirito tal qual – 10% sólidos, 3 horas de agitação, 70
o
C,  

                   2 mol/L dos agentes lixiviantes 

 

Agente lixiviante 

Dissolução (%) 
Teor de SiO2 no resíduo 

da lixiviação (%) Fe Al 

HCl 50,3 73,0 65,8 

Ac. oxálico 51,8 71,0 67,9 

Ac. cítrico 47,2 61,4 64,2 

HNO3 50,5 70,3 66,9 

H2SO4 52,8 70,2 67,8 

  Amostra inicial: 40,1% de Fe, 8,31% de Al e 33,4% de SiO2. 

 

Conforme observado na Tabela 27, a dissolução do ferro foi de aproximadamente 50% 

e a dissolução do alumínio de aproximadamente 70% para todos os ácidos utilizados, com 

exceção do ácido cítrico em que a dissolução do Fe foi de 47,2 % e a do Al de 61,4%. O teor 

de SiO2 passou de 33,4% na amostra inicial para aproximadamente 67% após a lixiviação.  

A escolha dos ácidos utilizados para esses experimentos foi baseada em dados da 

literatura. As soluções ácidas modificam o pH e favorecem a dissolução de diversos minerais, 

como por exemplo os óxidos metálicos. A dissolução depende de fatores termodinâmicos e 

cinéticos ligados às interações dos ácidos com os cátions do mineral. 

Os ácidos orgânicos, oxálico e cítrico, apresentam ação bastante seletiva em 

determinadas fases minerais. São bons complexantes e possuem alto poder de redução, sendo 

a dissolução afetada pela concentração, pH e temperatura. A fase mineral presente é também 

um fator importante na dissolução. A dissolução da hematita (Fe2O3) é mais lenta quando 

comparada com hidróxidos e oxihidróxidos, que podem ser mais facilmente dissolvidos. Para 

a expressão das equações envolvendo os agentes lixiviantes, as impurezas foram consideradas 

na forma dos respectivos óxidos. As reações que envolvem o óxido de ferro (Fe2O3) e o ácido 

oxálico (H2C2O4), estão apresentadas nas Equações 1 e 2. 

 

Fe2O3(s)  +  6H2C2O4(aq)   →   2Fe(C2O4)3
3- 

(aq) +  6H
+

(aq)  +  3H2O(l)                                       (1) 

 

2Fe(C2O4)3
3-

(aq) +  6H
+

(aq) + 4H2O(l) → 2FeC2O4.2 H2O(aq) + 3H2C2O4(aq)  +  2CO2(g)                    (2) 
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O ácido sulfúrico (H2SO4) também é utilizado para dissolver óxidos. É um ácido mais 

denso e os sulfatos formados são, em sua maioria, solúveis em água. As possíveis reações que 

podem ocorrer com os óxidos de ferro (Fe2O3) e de alumínio (Al2O3) estão apresentadas nas 

Equações 3 e 4, respectivamente. 

 

Fe2O3(s)  +  3H2SO4(aq)   →   Fe2(SO4)3(aq)
 
 +  3H2O(l)                                          (3) 

 

Al2O3(s)  +  3H2SO4(aq)   →  Al2(SO4)3(aq)
 
 +  3H2O(l)                                           (4) 

 

O ácido clorídrico (HCl) é mais eficiente do que os outros ácidos minerais oxidantes 

na dissolução de óxidos. Ele consegue quebrar com maior facilidade as ligações químicas e os 

complexos formados são menos fortes, sendo solúveis em água. As equações 5 e 6 

apresentam as reações do ácido clorídrico (HCl) com os óxidos de ferro e alumínio, 

respectivamente. 

 

Fe2O3(s)  +  6HCl(aq)   →   2FeCl3(aq)
 
 +  3H2O(l)                                                   (5) 

 

Al2O3(s)  +  6HCl(aq)   →   2AlCl3(aq)
 
 +  3H2O(aq)                                                 (6) 

 

O ácido nítrico (HNO3) é um ótimo solvente, fortemente oxidante e quase todos os 

nitratos de metais são solúveis em água. As possíveis reações que podem ocorrer com os 

óxidos de ferro (Fe2O3) e de alumínio (Al2O3) e o ácido nítrico estão apresentadas nas 

Equações 7 e 8, respectivamente. 

 

Fe2O3(s)  +  6HNO3(aq)   →   2Fe(NO3)3(aq)
 
 +  3H2O(l)                                         (7) 

 

Al2O3(s)  +  6HNO3(aq)   →   2Al(NO3)3(aq)
 
  +  3H2O(l)                                        (8) 

 

Os resultados de dissolução do Fe e do Al na amostra inicial apresentaram resultados 

promissores (dissolução de 50% de Fe e de 70% de Al). Desta forma, direcionou os estudos 

para a amostra da fração não magnética, onde o teor de impurezas é bem inferior. 

Inicialmente, investigou-se o efeito da concentração dos agentes lixiviantes. 

Para realização desses experimentos foi utilizada a fração não magnética, NMAG-2A, 

obtida no experimento 2 de separação magnética a úmido, realizado na INBRAS. Foram 
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mantidas constantes a porcentagem de sólido em 10%, o tempo de reação em 3 h e a 

temperatura controlada por meio de banho maria a 70 °C sob agitação mecânica. A Tabela 28 

apresenta os resultados desses experimentos.  

 
Tabela 28 – Influência da concentração do agente lixiviante na remoção de Fe e Al presentes na 

                   fração não magnética do rejeito de flotação do itabirito – amostra NMAG-2A – 10% 

                   sólidos, 3 horas de agitação, 70
o
C 

 

Agente 

lixiviante 

Concentração 

(mol/L) 

Dissolução (%) Teor de SiO2 no resíduo 

da lixiviação (%) Fe Al 

HCl 1,00 42,5 30,2 95,0 

HCl 5,00 58,4 27,8 95,4 

HNO3 1,00 41,6 31,0 94,9 

H2SO4 1,00 39,8 33,6 95,3 

H2SO4 5,00 32,5 33,6 95,2 

Ac. cítrico 1,00 42,9 37,7 95,2 

Ac. oxálico 0,70 50,1 28,9 95,2 

              Amostra inicial: 1,16% de Fe, 3,80% de Al e 93,8% de SiO2. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 28 indicaram uma baixa dissolução dos metais 

Fe e Al, menor que a apresentada para a amostra tal qual, independente do tipo de agente 

lixiviante e da concentração dos mesmos. Esse fato indica que as impurezas presentes na 

fração não magnética não estão liberadas 

Na tentativa de melhorar o rendimento de dissolução das impurezas, a amostra foi 

pulverizada e novos experimentos foram realizados. 

Os resultados apresentados na Tabela 29 são dos experimentos de lixiviação utilizando 

a fração não magnética NMAG-2A, pulverizada.  Foram mantidos constantes a porcentagem 

de sólido em 10%, o tempo de reação em 3 h e a temperatura em 70 °C controlada por meio 

de banho maria. 
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Tabela 29 – Influência da concentração do agente lixiviante na remoção de Fe e Al presentes na 

                    fração não magnética pulverizada do rejeito de flotação do itabirito – amostra NMAG- 

                  2A– 10% sólidos, 3 horas de agitação, 70
o
C 

 

Agente 

lixiviante 

Concentração 

(mol/L) 

Dissolução (%) Teor de SiO2 no resíduo 

da lixiviação (%) Fe Al 

HCl 2,00 58,5 30,1 96,5 

HCl 5,00 79,0 25,1 96,2 

H2SO4 2,00 40,4 40,4 94,7 

Ac. cítrico 1,00 59,8 37,3 96,0 

Ac. oxálico 0,70 50,4 25,7 95,6 

               Amostra inicial: 1,35% de Fe, 1,95% de Al e 95,2% de SiO2. 

 

Analisando os resultados obtidos pode-se observar um aumento na dissolução dos 

metais Fe e Al quando se utilizou a amostra pulverizada, porém não suficientes para atingir a 

pureza do quartzo desejada. Há de se considerar também que as condições em que os 

experimentos foram realizados foram bastante drásticas; condições inadequadas e inviáveis 

para um processo de purificação – Amostra pulverizada, temperatura e concentrações dos 

agentes lixiviantes elevadas.  

A maior porcentagem de dissolução para o óxido de ferro, 79 %, foi obtida utilizando 

o HCl 5,0 mol/L. Para o óxido de alumínio não foi observada uma diferença significativa 

quando se compara a amostra sem pulverizar e pulverizada, além de apresentar baixa 

porcentagem de solubilidade. 

Com o objetivo de diminuir o teor dessa espécie nas amostras, foi feita uma lixiviação 

alcalina utilizando hidróxido de sódio (NaOH). 

A Tabela 30 apresenta os resultados e as condições em que foram realizados os 

experimentos de lixiviação alcalina. Nesses experimentos foi avaliada a influência da 

concentração do agente lixiviante, do tempo e da temperatura na remoção do Fe e do Al na 

amostra do rejeito de flotação do itabirito. Novamente, foram utilizadas condições bastante 

drásticas, utilizando o NaOH 5,0 mol/L e 12,5 mol/L (50% m/v). A porcentagem de sólidos 

foi mantida constante em 10%. A amostra utilizada para a realização dos experimentos foi a 

fração não magnética, NMAG-2A. 

 

 

 
 



93 

 

Tabela 30 – Influência da concentração do agente lixiviante, do tempo e da temperatura 

                   na remoção de Fe e Al presentes no rejeito de flotação do itabirito – fração 

                   não magnética NMAG-2A – 10% de sólidos – Lixiviação alcalina 

                   utilizando NaOH 

Amostra inicial: 1,16 % de Fe, 3,80 % de Al e 93,8 % de SiO2. 

 

Conforme observado na Tabela 30, mesmo nas condições em que os experimentos 

foram realizados, não houve uma boa dissolução do alumínio. O melhor resultado foi obtido 

para a maior concentração de NaOH, 12,5 mol/L (50% m/v), menor tempo de reação de 3 h e 

a 70 ºC. As reações que podem ocorrer com os óxidos de ferro (Fe2O3) e de alumínio (Al2O3) 

e o hidróxido de sódio (NaOH) estão apresentadas nas Equações 9 e 10, respectivamente. 

 

Fe2O3(s)  +  NaOH(aq)   →   2Fe(OH)3(aq)
 
 +  3H2O(l)                                                     (9) 

 

Al2O3(s)  +  2NaOH(aq)  + 3H2O(l)   →   2 Na
+

(aq)   + 2[Al(OH)4]-(aq)                        (10) 

 

Em seguida os resíduos da lixiviação alcalina foram submetidos a uma lixiviação ácida 

para diminuir a concentração de Fe nas amostras. Os experimentos foram realizados variando 

a porcentagem de sólido e o tempo da reação. O agente lixiviante utilizado foi o HCl na 

concentração de 5 mol/L à temperatura de 70 ºC. O experimento em que o tempo de reação 

foi de 24 h foi realizado à temperatura ambiente, aproximadamente 27 ºC. 

Os resultados da análise química, por EDXRF, dos resíduos desses experimentos estão 

apresentados na Tabela 31. 

 

 

 

 

 

Concentração 

(mol/L) 

Tempo 

(h) 

Temperatura 

(ºC) 

Dissolução (%) Teor de SiO2 no 

resíduo da lixiviação 

(%) Fe Al 

5,0 3 70 7,15 38,7 95,6 

12,5 3 70 33,9 53,9 95,7 

12,5 8 70 39,2 46,4 96,9 

12,5 24 27 34,0 27,5 95,5 
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Tabela 31 – Influência da porcentagem de sólido e do tempo de lixiviação ácida na 

                   remoção de Fe e Al presentes no resíduo dos experimentos de lixiviação 

                   alcalina utilizando NaOH 

 

Porcentagem de 

sólido (%)  
Tempo (h) 

Dissolução (%) Teor de SiO2 no resíduo 

da lixiviação (%) Fe Al 

10 3 69,9 67,3 98,0 

10 5 70,0  66,9 97,1 

15 5 39,7 50,0 96,1 

20 3 20,5 51,1 97,4 

50 8 26,5 29,6 97,4 

50 24 43,6 71,6 96,4 

 

Conforme observado, mesmo com a dissolução alcalina seguida da dissolução ácida, 

não foi obtido um quartzo na pureza desejada.  

A dissolução tanto do ferro quanto do alumínio apresentou um aumento considerável 

chegando a 69,9% para o Fe e 67,3% para o Al, que teve essa porcentagem aumentada para 

71,6% quando a porcentagem do sólido usada foi de 50% e o tempo de reação foi de 24 h à 

temperatura ambiente. 

Outra tentativa de se promover a remoção das impurezas presentes no quartzo foi 

utilizar uma mistura HF/HCl. A mistura foi utilizada por Abdelkrim (2009), porém em 

condições diferentes. A concentração de HF na mistura foi variada de 20% a 50% e a de HCl 

de 15% a 25%, utilizando a técnica de percolação seguida de lavagem alcalina com hidróxido 

de sódio (NaOH). Nesse trabalho foi utilizada a técnica de lixiviação agitada utilizando uma 

mistura de HF 50% e HCl 25%. A porcentagem de sólido usada foi de 50%, com um tempo 

de reação de 3 h e à temperatura ambiente. Os resultados da análise do resíduo da lixiviação 

estão apresentados na Tabela 32. 

 
Tabela 32 – Influência do agente lixiviante, mistura de HF e HCl, na remoção de Fe e Al  

                  presentes no rejeito de flotação do itabirito – fração não magnética NMAG-2A –  

                  INBRAS 

 

Agente 

lixiviante 

Concentra-

ção (%) 

Dissolução (%) Teor de SiO2 no resíduo 

da lixiviação (%) 
Fe Al 

HF/HCl 50/25 53,2 74,4 97,4 

               Amostra inicial: 1,16 % de Fe, 3,80 % de Al e 93,8 % de SiO2. 
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Avaliando os resultados obtidos nos experimentos de lixiviação ácida, utilizando a 

mistura HF/HCl, verifica-se que a porcentagem de dissolução do Al aumentou, quando 

comparado com os valores obtidos nos outros experimentos de lixiviação realizados, 

chegando a um teor de 74,4% de dissolução. Utilizando H2SO4 2 mol/L a dissolução de Al foi 

de 40% e 53,9% na lixiviação alcalina com NaOH 12,5 mol/L, resultados apresentados nas 

Tabelas 40 e 41, respectivamente. A porcentagem de dissolução do Fe e o teor de sílica não 

apresentaram aumento expressivo.  

Com o objetivo de aumentar a pureza da sílica e a porcentagem de dissolução das 

impurezas presentes no rejeito de flotação do itabirito, foi feita uma lixiviação alcalina, com 

NaOH, no resíduo dessa lixiviação. A porcentagem de sólido utilizada foi de 40 %, a 

concentração de NaOH foi de 12,5 mol/L, o tempo de reação foi de 3 h, sob agitação 

mecânica, à temperatura de 70 ºC controlada por meio de banho maria. 

Na Tabela 33 estão apresentados os resultados da análise química por EDXRF do 

resíduo da lixiviação alcalina do resíduo da lixiviação ácida realizada com a mistura de 

HF/HCl. 

 
Tabela 33 – Influência do agente lixiviante, NaOH, na remoção de Fe e Al presentes no 

                   resíduo de lixiviação ácida com a mistura HF/HCl 
 

Agente 

lixiviante 

Concentração 

(mol/L) 

Dissolução (%) Teor de SiO2 no resíduo 

da lixiviação (%) 
Fe Al 

NaOH 12,5 26,7 6,91 97,8 

 

 

Conforme apresentado na Tabela 33, nas condições em que os experimentos foram 

realizados, não houve nenhum ganho na purificação da sílica, quando comparada com os 

experimentos anteriores e a porcentagem de dissolução das impurezas apresentou resultados 

muito baixos 26,7 % para o Fe e 6,91 % para o Al. Outro inconveniente, já esperado na 

lixiviação com a mistura HF/HCl, é a elevada dissolução de sílica pelo ácido fluorídrico. Este 

processo de dissolução pode ser descrito quimicamente como se segue nas Equações 12 e 13. 

 

SiO2(s)  +  4HF(aq)   →   SiF4(g)  +  2H2O(l)                                                         (12) 

 

SiO2(s)  +  6HF(aq)   →   H2[SiF6](aq)  +  2H2O(l)                                                (13) 

 



96 

 

Avaliando os experimentos de lixiviação do rejeito de flotação realizados para a 

purificação da sílica, observa-se que os melhores resultados foram obtidos nos experimentos 

de lixiviação ácida com HCl 5 mol/L do resíduo da lixiviação alcalina, utilizando 10% de 

sólido e 3 h de reação. O teor máximo de sílica obtido foi de 98%. Os resultados podem ser 

verificados na Tabela 31. 

 

6.3.2. Experimentos de cura ácida 

 

Os experimentos de cura ácida foram realizados utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) 

concentrado, temperatura de 200 ºC, tempo de reação de 4 h e a relação ácido/minério (RAM) 

foi variada. Depois de concluído o tempo de reação, adicionou-se água destilada, na 

proporção de 10% de sólidos e agitou-se por uma hora antes de se proceder a filtragem da 

polpa. Os resultados da análise dos resíduos estão apresentados na Tabela 34. 

 

Tabela 34 – Influência da relação ácido/minério em experimentos de digestão ácida na remoção 

                  de Fe e Al presentes no rejeito de flotação do itabirito – amostra NMAG-1A 

 

RAM (kg/t) 
Dissolução (%) 

Teor de SiO2 (%) 
Teor de impurezas no resíduo (%) 

Fe Al Fe Al P SO3 

500 72,4 73,9 97,7 0,30 0,70 0,37 0,91 

1.000 73,6 75,9 98,0 0,29 0,66 0,22 0,93 

1.500 72,2 78,4 98,2 0,31 0,60 0,11 0,78 

Amostra inicial: 1,07% de Fe; 2,56% de Al e 95,4% de SiO2. 

RAM = relação ácido/minério. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos de cura ácida, observa-se que 

ocorreu um aumento na porcentagem de dissolução dos óxidos do ferro e do alumínio quando 

comparados com os resultados obtidos nos testes de lixiviação utilizando a amostra NMAG-

2A. Foi possível obter 78,4% de dissolução para o Al e 73,6% para o Fe. Entretanto, o teor de 

sílica se manteve em 98%. A presença do sulfato no resíduo pode estar relacionada a lavagem 

ineficiente do resíduo. 
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6.4. Dissolução do quartzo 

 

Para a dissolução do quartzo presente na amostra fez-se um estudo de fusão alcalina, 

utilizando-se hidróxido de sódio (NaOH) como fundente e lixiviação do produto da fusão. Em 

seguida procedeu-se a precipitação da sílica mediante acidez do licor gerado na etapa de 

lixiviação. A reação de fusão da sílica com NaOH está apresentada na Equação 14. 

 

SiO2  +  2NaOH  ↔  Na2SiO3  +  H2O                                                                                            (14) 

 

6.4.1. Experimentos de fusão 

 

A amostra utilizada para a realização dos experimentos de fusão foi a fração não 

magnética NMAG-3A, obtida no experimento 3 realizado na INBRAS. 

A avaliação dos experimentos de fusão alcalina, foi realizada mediante difração de 

raios X e lixiviação do produto da fusão com água destilada e análise do resíduo da lixiviação. 

Pela difração de raios X, pode-se acompanhar a transformação do quartzo em silicato de sódio 

e pela metodologia de lixiviação, a melhor condição de fusão é aquela com menor teor de 

sílica no resíduo lixiviado. Durante a fusão o quartzo se transforma em silicato de sódio que é 

solúvel em água, ao contrário do quartzo que é insolúvel.  

As amostras fundidas foram analisadas por DRX. Os difratogramas para os produtos 

dessas fusões estão apresentados nas Figuras 27, 28 e 29, respectivamente. 
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Figura 27 – Difratograma do produto de fusão alcalina da amostra do rejeito de flotação do 

                  itabirito usando a relação fundente/amostra 1,0/1,0 

 

 

Figura 28 – Difratograma do produto de fusão alcalina da amostra do rejeito de flotação do 

                  itabirito usando a relação fundente/amostra 1,25/1,0 

 

 

 

 

Na2SiO3 76,7% 
Quartzo 23,3% 

Na2SiO3 62,43% 
Quartzo 37,6% 
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Figura 29 – Difratograma do produto de fusão alcalina da amostra do rejeito de flotação do 

                  itabirito usando a relação fundente/amostra 1,5/1,0 

 

 
 

 

 

Figura 30 – Difratograma do produto de fusão alcalina da amostra do rejeito de flotação do 

                   itabirito usando a relação fundente/amostra 2,0/1,0 

 

 

Na2SiO3 54,4% 

Na6Si2O7 26,8% 

 Na4SiO4 18,8% 

Na2SiO3 88,3% 
Quartzo 11,7% 
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A partir dos difratogramas dos produtos de fusão podemos observar a formação de 

silicato de sódio e ainda a presença de quartzo nas amostras usando as relações 

fundente/amostra de 1,0/1,0 e 1,25/1,0. Quando a relação fundente/amostra foi de 2,0/1,0 toda 

a sílica foi transformada em silicatos de sódio, o metassilicato de sódio, Na2SiO3, o 

pirossilicato de sódio, Na6Si2O7 e o ortossilicato de sódio, Na4SiO4. 

Nos primeiros experimentos de fusão foram investigadas a influência do tempo na 

fusão, no intervalo de 1 a 4 horas e da relação fundente/amostra. A fusão foi feita em cadinhos 

de ferro na temperatura de 500 ºC. O produto de fusão foi lixiviado com água destilada nas 

seguintes condições: 15 % de sólido, 2 h de reação sob agitação mecânica e temperatura 

ambiente. Os resultados da análise química do material estão apresentados na Tabela 35. 

 

Tabela 35 – Influência da variação do tempo e da relação fundente/amostra na fusão alcalina do 

                   rejeito de flotação do itabirito 

 

Relação 

NaOH/Amostra 
Tempo (h) Recuperação de SiO2 (%) 

1,0/1,0 4 95,1 

1,25/1,0 4 96,2 

1,5/1,0 4 97,3 

2,0/1,0 1 97,7 

2,0/1,0 2 97,1 

2,0/1,0 3 97,5 

2,0/1,0 4 96,7 

 

Pode-se observar, a partir dos resultados apresentados na Tabela 35 que pela 

metodologia de lixiviação do produto de fusão não houve uma variação significativa na 

recuperação de sílica nas condições investigadas. Porém, pela difração de raios X, Figuras 27 

a 30, é possível verificar que a condição ideal é na relação fundente/amostra de 1,5. Para 

avaliar melhor a influência das variáveis nos experimentos de fusão alcalina foi realizado um 

planejamento fatorial 2
3
. Foram estudadas as variáveis: relação fundente/amostra, temperatura 

e tempo de fusão, no menor nível (-) e maior nível (+). 

A Tabela 36 apresenta a matriz do planejamento fatorial para os experimentos de 

fusão alcalina. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Metassilicato_de_s%C3%B3dio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirossilicato_de_s%C3%B3dio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortossilicato_de_s%C3%B3dio&action=edit&redlink=1
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Tabela 36– Matriz do planejamento fatorial 2
3 
para os experimentos de fusão alcalina 

 

 Variáveis Nível (-) Nível (+) 

1- fundente/amostra 1/1 1,5/1 

2 - Temperatura (°C) 450 550 

3 - Tempo (min) 30 90 

 

Experimentos 1 2 3 

7 - - - 

8 + - - 

9 - + - 

10 + + - 

11 - - + 

12 + - + 

13 - + + 

14 + + + 

 

 

Os experimentos de fusão foram realizados em duplicata e os experimentos de 

lixiviação em triplicata. A porcentagem de sólido utilizada foi de 15%, o tempo de lixiviação 

foi de 2 h em temperatura ambiente e o agente lixiviante foi água destilada. 

Os resultados médios da recuperação de SiO2 nos resíduos da lixiviação das amostras 

fundidas estão apresentados na Tabela 37. 

 

Tabela 37– Recuperação de SiO2 presente no resíduo de lixiviação da amostra fundida –  

                    Planejamento fatorial 2
3
 

 

Experimento 
Recuperação 

de SiO2 (%) 
Experimento 

Recuperação 

de SiO2 (%) 
Experimento 

Recuperação 

de SiO2 (%) 

7 70,1 7a 69,1 7b 70,2 

8 91,5 8a 93;6 8b 91,0 

9 68,3 9a 67,7 9b 70,5 

10 93,9 10a 94,3 10b 94,1 

11 68,0 11a 68,5 11b 68,2 

12 94,4 12a 94,3 12b 94,5 

13 70,2 13a 70,1 13b 69,7 

14 93,2 14a 94,9 14b 93,1 
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As partir dos resultados obtidos foi realizado um tratamento estatístico utilizando o 

software Minitab 17. A Figura 31 mostra a apresentação geométrica dos resultados para o 

recuperação de sílica no resíduo de lixiviação da amostra fundida. A Figura 32 apresenta o 

gráfico de interação de interação dos fatores estudados. E a Figura 33 mostra o gráfico do 

efeito principal de efeito principal para recuperação do óxido de silício (SiO2). Os resultados 

estão expressos em porcentagem. 

 
Figura 31 – Apresentação geométrica dos resultados da recuperação de óxido de silício 

                  (SiO2) – experimentos de fusão alcalina 

 

 

 

A apresentação geométrica acima, mostra o efeito dos fatores temperatura, tempo e 

relação amostra/fundente. Pode-se observar que o maior valor apresentado é 94,39%. Essa 

recuperação é obtida quando se utiliza a menor temperatura, o maior tempo e a maior relação 

amostra/fundente (-1, 1, 1). 

Na Tabela 38 estão apresentados os valores dos fatores principais e de suas interações 

para os experimentos de fusão alcalina para a concentração de SiO2. 
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Tabela 38 – Valores dos fatores principais e de suas interações para os ensaios de fusão alcalina para a 
                   concentração de SiO2 

 

Pelos valores apresentados na Tabela 38 nota-se que o fator de maior significância 

para a dissolução da sílica foi a relação fundente/amostra. Para as interações de segunda 

ordem foi observado que a não houve relação estatisticamente significativa dentro da faixa 

estudada, considerando o nível de significância α = 0,05. Para as interações de terceira ordem 

foi observado um efeito negativo na dissolução da sílica. 

As Figuras 32 e 33 mostram os gráficos de interações de segunda ordem e de efeito 

principal, respectivamente. 

 
 Figura 32 – Gráfico de interações para o óxido de silício (SiO2) – experimentos de fusão alcalina 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fator Valor Desvio-padrão p 

Relação Fundente/Amostra 24,355 0,348 0,000 

Temperatura 0,281 0,348 0,126 

Tempo 0,385 0,348 0,285 

Fundente/Amostra x Temperatura 0,138 0,348 0,696 

Fundente/Amostra x Tempo 0,598 0,348 0,105 

Temperatura x Tempo -0,012 0,348 0,974 

Fundente/Amostra x Temperatura x Tempo -1,352 0,348 0,001 
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Figura 33 – Gráfico de efeito principal para o óxido de silício (SiO2) – experimentos de fusão alcalina 

 

 

 

 

6.4.2. Experimentos de lixiviação do produto de fusão 

 

Para a realização dos experimentos de lixiviação do produto de fusão, a fusão da 

amostra do rejeito de flotação do itabirito com NaOH foi feita usando uma relação 

fundente/amostra de 1,5/1,0. A amostra utilizada foi a amostra não magnética NMAG-3A e a 

temperatura de fusão foi de 450 ºC por uma hora. 

Inicialmente foram realizados experimentos de lixiviação variando a porcentagem de 

sólido. O tempo de reação foi mantido em 2 h a temperatura ambiente. Os experimentos 

foram realizados utilizando água destilada. Após a lixiviação, as amostras foram filtradas a 

vácuo, utilizando papel de filtro faixa azul. Os resíduos da filtração foram secos em estufa a 

110 ºC e em seguida foram pesados e enviados para análise. 

A Tabela 39 apresenta os resultados da influência da porcentagem de sólido na 

recuperação de SiO2 na lixiviação do produto de fusão alcalina do rejeito de flotação do 

itabirito.  
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Tabela 39 – Influência da porcentagem de sólido na recuperação de SiO2 na lixiviação 

                   do produto de fusão alcalina do rejeito de flotação do itabirito, amostra não 

                    magnética, NMAG-3A  

 

Porcentagem de 

sólido (%) 
Recuperação de SiO2 (%) 

10 91,6 

15 91,5 

20 91,9 

30 91,2 

40 91,9 

Amostra fundida: 0,57% de Fe, 0,10% de Al2O3 e 43,5% de SiO2. 

 

Avaliando os resultados apresentados na Tabela 58 pode-se observar que a variação da 

porcentagem de sólido, no tempo de reação de 2 h, não influenciou na recuperação de SiO2. 

Utilizando a porcentagem de sólido de 40%, após a lixiviação obtém-se uma amostra 

apresentando maior viscosidade, dificultando assim a filtração. 

Mantendo a porcentagem de sólido em 20% e o tempo de reação em 2 h foi avaliada a 

influência da temperatura na recuperação de SiO2. A Tabela 40 apresenta os resultados para 

esses experimentos. 

 

Tabela 40 – Influência da temperatura na recuperação de SiO2 na lixiviação do produto 

                   de fusão alcalina do rejeito de flotação do itabirito, amostra não magnética, 

                   NMAG-3A  

 

Temperatura (ºC) Recuperação de SiO2 (%) 

27 91,3 

70 90,7 

                      27 ºC = temperatura ambiente 

 

A variação da temperatura, como pode ser observado nos resultados apresentados na 

Tabela 40, não influenciou na recuperação de SiO2 nas condições estudadas. 

A partir desses experimentos preliminares foi elaborado um planejamento fatorial 3
2
 

para realização dos experimentos de lixiviação do produto de fusão alcalina. Para realização 

desses experimentos foram selecionados os fatores de controle (variáveis independentes) e as 

faixas de variação dos níveis desses fatores. Foi avaliada a influência das variáveis: 
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porcentagem de sólido e tempo de lixiviação. A Tabela 41 apresenta a matriz desse 

planejamento fatorial, com os fatores estudados e os respectivos níveis. 

 

Tabela 41– Matriz do planejamento fatorial 3
2 
para experimentos de lixiviação 

 

Variáveis Nível (-) Nível (0) Nível (+) 

1-Porcentagem de sólido (%) 10 20 30 

2-Tempo (min) 30 60 120 

 

Experimentos 1 2 

1 - - 

2 - 0 

3 - + 

4 0 - 

5 0 0 

6 0 + 

7 + - 

8 + 0 

9 + + 

 

Os experimentos foram realizados em duplicata e a amostra utilizada foi a amostra 

fundida a 450 ºC, por 1 h com a relação fundente/amostra de 1,5/1,0. A amostra utilizada foi a 

fração não magnética NMAG-3A do experimento 3 de separação magnética realizado na 

INBRAS, A lixiviação foi realizada em água destilada. Na Tabela 42 estão apresentados os 

valores da recuperação de SiO2 presente nos resíduos da lixiviação do produto da fusão. 

 

Tabela 42 – Recuperação de SiO2 presente nos resíduos da lixiviação do produto de fusão – 

                   Planejamento fatorial 3
2
 

 

Experimento 
Recuperação 

de SiO2 (%) 
Experimento 

Recuperação 

de SiO2 (%) 

1 93,3 1a 93,3 

2 93,0 2a 93,0 

3 93,3 3a 93,1 

4 92,8 4a 93,1 

5 93,8 5a 92,7 

6 92,8 6a 92,4 

7 92,4 7a 92,9 

8 92,9 8a 92,7 

9 93,8 9a 92,9 
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As partir dos resultados obtidos foi realizado um tratamento estatístico utilizando o 

software Minitab 17 para avaliar as possíveis alterações sofridas pelas variáveis respostas e 

qual delas tem maior influência na resposta de obtenção de sílica de alta pureza. Foram 

gerados gráficos de efeito principal, Figura 34, e de interação, Figura 35, para o óxido de 

silício (SiO2). Os gráficos estão apresentados a seguir. Os resultados estão expressos em 

porcentagem. 

 

Figura 34 – Gráfico de efeito principal - Óxido de silício (SiO2) – Lixiviação 

 

 

 

Figura 35 – Gráfico de interações - Óxido de silício (SiO2) – Lixiviação 
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Conclui-se, a partir dos valores apresentados, que nenhum dos fatores principais, 

porcentagem de sólido e tempo, e suas interações tiveram influência estatisticamente 

significativa dentro da faixa estudada, no aumento do teor de sílica na amostra. 

 

6.4.3. Experimentos de precipitação 

 

 

A precipitação da sílica presente no licor alcalino gerado na etapa de lixiviação foi 

realizada mediante acidificação do licor. 

Para a realização dos primeiros experimentos de precipitação da sílica foram utilizados 

50 mL de amostra da mistura dos filtrados da lixiviação das amostras fundidas dos 

experimentos da fusão alcalina. O ácido utilizado na acidificação do licor foi o ácido 

clorídrico (HCl) 3 mol/L. Foi avaliada a influência do tempo de reação na precipitação e da 

acidez final do sobrenadante. Após a precipitação as amostras foram filtradas a vácuo 

utilizando papel de filtro faixa azul. Os filtrados foram recolhidos e os precipitados, após 

lavagem com água destilada, foram colocados para secar em estufa a 110 ºC.  

Na Tabela 43 e 44 estão apresentados os resultados da análise dos precipitados e dos 

filtrados obtidos nesses experimentos, respectivamente. 

 

Tabela 43 – Influência do tempo de reação e do pH nos teores de Fe, Al e SiO2  presentes nos 

                   precipitados dos experimentos de precipitação, variando o valor do pH 

 

Tempo (min) pH 
Teores (%) 

Fe Al SiO2 

60 5,0 0,36 1,80 83,6 

60 3,0 0,40 1,74 84,1 

60 2,0 0,34 1,10 95,1 

60 1,0 0,13 1,00 97,2 

30 0,5 0,08 0,90 92,0 

60 0,5 0,08 1,74 91,0 

90 0,5 0,09 1,10 97,0 

120 0,5 0,05 0,90 98,0 

               Amostra inicial – licor alcalino: 0,43 g/L Fe, 0,40 g/L Al, 71,4 g/L SiO2 
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Tabela 44 – Influência do tempo de reação e do pH nos teores de Fe, Al e SiO2 presentes nos 

                   filtrados dos experimentos de precipitação, variando o valor do pH 

 

Tempo (min) pH 
Teores (g/L) 

Fe Al SiO2 

60 5,0 <0,01 0,06 0,46 

60 3,0 0,01 0,02 0,38 

60 2,0 0,03 0,06 0,25 

60 1,0 0,22 0,13 0,73 

30 0,5 0,19 0,16 1,83 

60 0,5 0,16 0,34 1,26 

90 0,5 0,12 0,18 0,38 

120 0,5 0,06 0,12 0,45 

 

Verifica-se a partir dos resultados apresentados na Tabela 43 que a maior pureza 

obtida foi quando o tempo de reação foi de 2 h e o pH 0,5 obtendo-se um teor de Fe de 0,05% 

e de Al de 0,90% e 98% de SiO2.    

Em seguida foi avaliada a influência do tempo de reação mantendo o pH fixo em 0,5. 

Os resultados da análise dos precipitados e filtrados desses experimentos estão apresentados 

nas Tabelas 45 e 46, respectivamente.  

 

Tabela 45 – Influência do tempo de reação nos teores de Fe, Al e SiO2 presentes nos 

                   precipitados dos experimentos de precipitação com pH 0,5 

 

Tempo (h) 
Teores (%) 

Fe Al SiO2 

2 0,01 0,06 99,3 

3 0,04 0,05 99,4 

4 <0,01 0,06 99,5 

 

 
Tabela 46 – Influência do tempo de reação nos teores de Fe, Al e SiO2 presentes nos 

                   filtrados dos experimentos de precipitação com pH 0,5 

 

Tempo (h) 
Teores (g/L) 

Fe Al SiO2 

2 <0,01 <0,01 0,40 

3 0,12 <0,01 0,93 

4 0,12 <0,01 <0,01 
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Com os experimentos de precipitação, foi possível reduzir o teor de ferro e alumínio e 

elevar o teor de sílica na amostra chegando a 99,5 %, com o pH 0,5. Resultados apresentados 

na Tabela 45. 

Após a avaliação desses resultados foram feitos experimentos de precipitação a partir 

de um planejamento fatorial 2
3
. As variáveis estudadas foram: tempo, pH e concentração do 

ácido. A matriz desse planejamento fatorial está mostrada na Tabela 47. 

 
Tabela 47 – Matriz do planejamento fatorial 2

3 
para experimentos de precipitação 

 

Variáveis Nível (-) Nível (+) 

1 – Tempo (h) 1 3 

2 – [H
+
] 0,010 0,316 

3 – [HCl] (mol/L) 3 6 

 

Experimentos 1 2 3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

 

 

Na Tabela 48 estão apresentados os resultados da recuperação de SiO2 nos 

precipitados obtidos nos experimentos realizados a partir do planejamento fatorial 2
3
. Os 

experimentos foram realizados em triplicata. 
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Tabela 48 – Recuperação de SiO2 presente nos precipitados – Planejamento fatorial 2
3
 

 

Experimento 
Recuperação 

de SiO2 (%) 
Experimento 

Recuperação 

de SiO2 (%) 
Experimento 

Recuperação 

de SiO2 (%) 

1 98,6 1a 98,8 1b 99,1 

2 98,7 2a 99,3 2b 98,6 

3 98,9 3a 98,1 3b 98,9 

4 98,9 4a 99,2 4b 96,2 

5 98,3 5a 99,2 5b 98,8 

6 99,1 6a 98,4 6b 98,9 

7 98,6 7a 99,0 7b 99,2 

8 98,9 8a 98,9 8b 99,4 

 

A Figura 36 mostra a apresentação geométrica dos resultados para a recuperação de 

SiO2 nos precipitados. Os resultados estão expressos em porcentagem. 

 

 
Figura 36 – Apresentação geométrica dos resultados da recuperação de óxido de silício 

                   (SiO2) – experimentos de precipitação 

  

 
 

A partir da apresentação geométrica, pode-se observar que as melhores condições para 

se obter o material com maior recuperação de SiO2 foi utilizando o menor tempo, a maior 

concentração do ácido (HCl) e o maior valor da concentração de H
+
, menor pH (-1,1,1), com 

uma recuperação de 99,06 %. 

Na Tabela 49 estão apresentados os valores dos fatores principais e de suas interações 

para os experimentos de precipitação para a recuperação de SiO2. 
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Tabela 49 – Valores dos fatores principais e de suas interações para os experimentos de precipitação 

                  para a recuperação de SiO2 

 

 

Avaliando os resultados apresentados na Tabela 49 conclui-se que nenhum dos fatores 

influi significativamente para a recuperação da sílica nas condições estudadas.  

As Figuras 37 e 38 apresentam os gráficos de interações entre os fatores estudados e o 

de efeito principal, respectivamente. Os resultados estão apresentados em porcentagem.  

 

 
Figura 37 – Gráfico de interações - Óxido de silício (SiO2) – Precipitação 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fator Valor Desvio-padrão p 

Tempo -0,025 0,274 0,858 

[H+] 0,175 0,274 0,220 

[HCl] 0,000 0,274 1,000 

Tempo x [H+] 0,033 0,274 0,811 

Tempo x [HCl] -0,175 0,274 0,220 

[H+] x [HCl] 0,075 0,274 0,592 

Tempo x [H+] x [HCl] 0,100 0,274 0,476 
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                      Figura 38– Gráfico de efeito principal - Óxido de silício (SiO2) – Precipitação 

 

 

 

 

6.5.Purificação da sílica precipitada 

 

A partir dos resultados obtidos pelo planejamento fatorial foi realizado novo 

experimento para geração do precipitado de SiO2 a ser usado nos experimentos de 

purificação, utilizando HCl 6 mol/L, pH 0,5 e tempo de reação de 3 horas. Os experimentos 

de purificação foram realizados com o precipitado seco a 110 ºC e com o precipitado úmido. 

Foi verificada a influência do tipo de ácido, HCl e H2SO4, a concentração do ácido e a 

temperatura na purificação de SiO2 presente na amostra precipitada. O volume dos ácidos 

utilizados foi de 50 mL, a porcentagem do sólido de 10% e o tempo de reação foi de 1 h. 

Os resultados desses experimentos de lixiviação utilizando o precipitado seco e úmido 

estão apresentados na Tabela 50 e Tabela 51, respectivamente.  
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Tabela 50 – Influência do tipo de ácido, sua concentração e temperatura na purificação da 

                   sílica 

 

Agente 

lixiviante 

Concentração 

HCl (mol/L) 
Temperatura (ºC) Pureza de SiO2 (%) 

HCl 0,10 24 99,8 

HCl 0,50 24 99,5 

HCl 1,00 24 99,6 

HCl 2,00 24 99,6 

HCl 0,10 70 99,6 

HCl 0,50 70 99,6 

HCl 1,00 70 99,9 

HCl 2,00 70 99,9 

H2SO4 0,50 24 99,7 

H2SO4 0,50 70 99,7 

                 24 °C = temperatura ambiente 

                Teores no precipitado: 0,04% Fe; 0,06% Al2O3 e 99,4 % SiO2. 

 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que ouve um aumento da 

recuperação de sílica nas amostras, chegando a 99,9%, com a amostra precipitada seca e 

lixiviada com HCl.  

Foi realizada uma análise por DRX da amostra precipitada. A Figura 39 mostra o 

difratograma para essa amostra. 

 

Figura 39 – Difratograma do precipitado obtido no experimento de precipitação com HCl 6 mol/L, pH 

                  0,5 e 3 horas de reação 
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Pelo difratograma verifica-se que o precipitado obtido apresenta a sílica em sua forma 

amorfa, Figura 39. A sílica, nessa forma, pode apresentar atividade pozolânica, podendo ser 

usada para auxiliar na reação cimentícia. 

 

6.6. Microscopia óptica e análise em microssonda 

 

A mineralogia observada nas lâminas delgadas polidas do rejeito de flotação do 

itabirito, fração -297+37 μm e da fração não magnética, NMAG-3A, indica a presença das 

fases minerais quartzo, hematita e goethita. A análise foi realizada utilizando luz natural, 

nicóis paralelos.   

A Figura 40 mostra a fotomicrografia do rejeito de flotação do itabirito, fração -

297+37 μm. Apresenta aspecto geral da amostra mostrando grãos de quartzo (Qz) e hematita 

(Hem). Ao centro grão de goethita (Gth).  

 

Figura 40 – Fotomicrografia da fração -297+37 μm do rejeito de flotação do itabirito 

 

  

 

A Figura 41 mostra a fotomicrografia da fração não magnética, NMAG-3A, 

apresentando aspecto geral mostrando predominância de grãos de quartzo e ao centro grão de 

goethita (Gth). A fase mineral hematita também está presente na amostra.   

 

 

 

Qz 

Gth 
Hem 

Qz 
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                   Figura 41 – Fotomicrografia da fração não magnética NMAG-3A  

 

 

 

 

A Figura 42 mostra a fotomicrografia da fração -297+37 μm do rejeito de flotação do 

itabirito. A luz refletida permite verificar grãos de quartzo (Qz) e hematita (Hem).  

A Figura 43 mostra a imagem obtida em microssonda da mesma amostra. 

 

Figura 42 – Fotomicrografia da fração -297+37 μm do rejeito de flotação do itabirito- luz refletida  
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Figura 43 – Imagem da fração -297+37 μm do rejeito de flotação do itabirito- Microssonda 

 

 

 

A Figura 44 mostra a imagem da fração não magnética NMAG-3A, obtida em 

microssonda. Pode-se verificar que as fases minerais presentes nessa amostra são quartzo, que 

é a fase predominante e alguns grãos de hematita. 

 

Figura 44 – Imagem da fração não magnética NMAG-3A – Experimento 3 INBRAS-Microssonda 
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6.7. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

As Figuras 45 e 46 apresentam imagens obtidas no MEV com o aumento de 104 vezes 

para o precipitado de SiO2 obtido. A análise foi realizada no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica, no CDTN. Foi utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura com emissão 

por efeito de campo, modelo Sigma VP.  

 

                     Figura 45 – Imagem 1 de MEV para a mostra precipitada  

 

 

 

 

Figura 46 – Imagem 2 de MEV para a mostra precipitada  
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As imagens confirmam que a amostra apresenta-se aglomerada com grãos na faixa de 

tamanho de 120 micrometros e que a sílica presente na amostra tem tamanho de partículas da 

ordem de nanometros (menor que 200 nm). 

 

6.8. Análise BET 

 

A determinação da área superficial específica do precipitado de SiO2 obtido em acidez 

0,5 e de 3 horas de reação foi realizada análise por BET. 

A amostra analisada apresentou uma área específica superficial de 322,477 m
2
/g. 

Dessa forma pode-se concluir que o material apresenta boa adsorção. 

 

6.9. Distribuição granulométrica  

 

A análise da distribuição granulométrica do precipitado de SiO2 utilizando HCl 6 foi 

realizada em um analisador de tamanho de partículas, modelo CILAS 1190. A Figura 47 

mostra o histograma resultante da granulometria da amostra, apresentando curva cumulativa. 

 

Figura 47– Histograma resultante da granulometria da amostra precipitada 

 

 

Conforme observado na Figura 47, o tamanho médio das partículas de SiO2 no 

precipitado é de 100,0 μm. 
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CONCLUSÃO 

 

Para a obtenção de sílica de elevada pureza do rejeito da flotação do itabirito da 

unidade da Mina do Pico, foram necessárias, inicialmente, as etapas de deslamagem e 

separação magnética. Após essas etapas, com a lixiviação ou a digestão foi possível obter 

sílica com pureza de 98%. A fusão alcalina pode proporcionar purezas mais altas, da ordem 

de 99,5%. Valores ainda mais altos podem ser possíveis com uma otimização dos parâmetros 

da fusão alcalina, com a repetição do processo a partir do produto com pureza de 99,5% ou 

ainda com o uso de materiais específicos e de reagentes de pureza adequada. Após as etapas 

de fusão da amostra com NaOH, lixiviação do produto da fusão com H2O, acidificação do 

licor gerado na lixiviação alcalina para a precipitação do silício e lixiviação do precipitado 

com HCl, os teores de óxido de ferro e de alumínio no produto final (SiO2) foram, 

respectivamente de 0,01% e 0,07%. Dependendo da aplicação, deve ser feito um controle de 

algumas impurezas que podem ser críticas, como fósforo, potássio, boro, etc. 

A sílica com a pureza obtida pode ser utilizada como matéria-prima em diversas áreas, 

na indústria de vidros, tintas, cerâmicas, na indústria eletrônica, como semicondutor, 

transistores, chips, em dispositivos fotoelétricos e outros componentes. 

A partir de uma amostra contendo 33,4 % de SiO2, 57,4% de Fe e 8,30 % de Al foi 

possível obter um produto de dióxido de silício contendo 99,9% de SiO2, 0,01 % Fe e 0,07% 

de Al, a partir das etapas de fusão alcalina com NaOH, lixiviação do produto da fusão com 

H2O, precipitação do silício mediante acidificação do licor com HCl e lixiviação do 

precipitado de SiO2 com HCl (metodologia não disponível na literatura atual).  
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8 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

- Aplicar a rota de fusão alcalina ao resíduo da flotação do itabirito tal qual. 

- Utilizar material isento de possíveis contaminantes e reagentes de elevada pureza nos 

experimentos referentes à rota de fusão alcalina. 
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