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f~SUMO 

' 
g feita urna revisão da literatura referente à flotação de sulfe 
tos de zinco. São discutidos aspectos relativos à interação en
tre sulfetos de zinco e xantatos, bem corno a ativação e depres-

. .. são destes minerais e minerais associados. São apresentados re
sultados de testes, em escala de laboratório, com minérios de bai 
xo e alto teor em sulfetos de ferro. respectivamente•, Fica evi· 
denciado o efeito nocivo dos sulfetos de ferro no sucesso da 2 
peração. de concentração. 



1. INTRODUÇÃO 

De a'cordo com díidos estatísticos dos órgãos foderais, o Brasil é 

um país deficiente em zinco. Para suprir o mercado inte.rno é .ne
cessário um grande dispêndio de divisas com importaÇões. Em 1978 

30 fora~ importadas 67 .s mil t de zinco, num valor FOB de US$ 36,3 

milhões, representando cerca de 60\ do total consumido (1). 

" 

i .. 

·São conhecidas várias ocorrências de zinco no país, mas somente 

dois· jazimentos: o de Vazante e o da região de Paracatu, ambos 

'em Minas Gerais. O Último foi definido .em 1974 pela METAMIG, e é 

· a primeira jazida de minério sulfetado .de zinco encontrada no 

país, já que o minério de Vazante é oxidado. A empresa responsá

vel pela sua exploração é a Mineração Morro Agudo. As ocorrências 

de·minério sulfetado de zinco estão listadas. no quadro 1 (2). As 

reserva~ brasileiras medidas perfazem um total de 20 milhões t 

de minério de zinco, correspondendo a 1,6 milhões t de J!,letal co!!_ 
tido, dos quais 700 mil t se encontram na jazida de Paracatu. C,2 

mo o zinco ocorre na natureza normalmente associado ao· chumbo, 
nas reservas de Morro Agudo, além do zinco, encontram-se também 
14,3 milhões ·t de minério de chumbo, possuindo 856 mil /t de me

tal contido (1). 



• 

' 

' .. 

• 2. 

QUADRO. 1 - Ocorrência de Minérios Sulfetados de Zinco 

)3stado Município Distrito Local 
----t-----·-------~f---------_,1----------

BA Vitória da Conquista Boquira Serra de.Macaúhas 
MT Bambâ Bambâ Rio Aricâ Mirim 
MT Cuiabâ Cuiabâ 
MT Melgaço 
MG Itacarambi 

MG 
MG 

Ouro Preto 
Paracatu 

PA, Oriximinâ 

SP Apiaí 

SP Ribeira. 

Itacarambi 
Morro de Melgaço 
Faz. Canadá 
Faz. Vargem Grande 
Jamelão 

Cachoeira do C~mpo Morro do Bule 
Paracatu Fazenda Morro Agudo 

Oriximinâ 

Apiaí 

(entre outras) 
Mapuera, R.Trombetas 
e/R. Cachorro e RYelho 
e/R. Trombetas 
Boa Vis ta., Ferradura 
Passa Vinte 
Fumas 

Geralmente os teores de metal destes minérios sao relativamente 
baixos e as reservas são pouco abundantes. Entretanto, o panorama 
mundial de consumo de chumbo e zinco levou à exaustão vários depô 
sitos conhecidos no mundo. Daí vê-se a necessidade de aprovei~ar 

i 

ao máximo o minério disponível, otimizando os processos de cohcen 
tração e procurando aplicá-los de maneira eficiente aos minérios 
de baixo teor. 

Na produção dos concentrados de zinco e chumbo, a partir'de miné 
rios sulfetados, um dos processos largamente utilizados é a flo
tação. diferencial ou sequencial. Devido ao estranho co~portamento 
de sulfeto de zinco na flotação, seu tratamento constitui um caso 
especial. 
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Neste trabalho serao apresentados aspectos fundamentais da flo

tação. de sulfeto de zinco, sendo analisadas as conclusões obti

das por vários pesquisadores e resultados de. testes rea~izados 

em escala de laboratório, visando em especial estudar-se· o efei

to dos sulfeto~.-. de ferro. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2. 1. Generalidades 

Os principais minerais sulfetados de zinco .encontrados na natur~ 

~ za são: esfaletita ou blenda (ZnS), wurtzita (Zn,Fe)S, e marma

ti ta ZnS (FeS) x· Normalmente estão associados com sulfetos de 

chumbo, ferro e cobre, em combinações as mais variadas possíveis. 

Em menor escala, podem ocorrer associados a.minerais de ouro e 

prata. 

A flotação de sulfetos de zinco ê especial porque estes têm fra

ca afinidade pelos tio-coletores: não flutuam com xantatos de ca 

.dei a curta e com os de cadeia longa têm baixa recuperaçao. Para 

que a. flotação com tfo-coletores seja propícia é necessário ati

vâ~los com sais de cobre (por exemplo o sulfato) e oütros sais 

de metais. pesados~ Existem referências da flotação, após ati vação, 

sem o uso de i cole to r ( 3) • Um exemplo industrial ê a operação em 
Tsumeb, na Africa do Sul ( 4) • 

São duas as sequências que, em princípio, p~dem ser usadas para 

sep.arar os sulfetos de zinco dos outros sul fetos. A primeira de

las ê fazer-se inicialmente a flotação dos, sulfetos de .cobre e/ou 

chumbo em condições alcalinas e em seguida ati var-se a esfaleri ta 
flutuando-a. Estando presentes pi ri ta e pi rroti ta:,. estes ·podem ser 

separados da ganga não sulfe tada a menores valores de pH. A segu}.! 

da opção seria ati var o sul feto de zinco obtendo-se um concentrado 
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"bulk". A separação dos sul fetos aí presentes é feita desati v a!!_ 
do-se o sulfeto de zinco e modificando-se as co~dições do sist~ 
ma de modo que 4aja seletividade na flotação ($)• 

i 

Nem sempre estes processos produzem bons resultados. Em geral, 
as perdas de zinco, tanto no rejeito, como nos outros concentr~ 
dós são significativas, e as recuperações de zinco no concentr~ 
do de zinco são menores que as de chumbo., cobre e ferro nos seus 
concentrados •. A presença de sulfetos de ferro é altamente nociva 
ao processo de separação. 

2. 2- Propriedades dos Sul fetos de Zinco .· 
A esfaleri ta e a wurtzi ta têm propriedades diferentes, sumariza
das na Tabela I. A wurtzita é metaestável à temperatura ambiente. 
A marmatita é uma "variação" da esfalerita que contém alto teor 
de ferro. Segundo Clifford (6) a esfalerita teria 0,3\ de Fe e a 
marmatita 8,8\ de Fe. Pouco se conhece a respeito das proprieda
des da marmati ta. Os pesquisadores têm tratado suas amostras co- . 
mo esfalerita, desprezando as possíveis diferenças em proprieda
des. 

:S comuni encontrar nas estruturas dos sul fetos de zinco câtions 
de Zn(II}. substituídos por Mn(II), Cd(II), ·Fe(II) e Cu(II). Me 
rece ainda me~ção o fato da esfalerita ser um semi-condutor do 
tipo-n com elevado valor do "band gap" (3, 7 e V), quando compara
do com o de outros sulfetos (galena 0,34 eV) •. 

A explicação dos resultados contraditórios encontrados no compo~ 
tamento dos sulfetos de zinco na ~lotação e na sua química esta
ria relacionada ã sensi ti vidade destes compostos a pequenas mu
danças na sua composição e propriedades. 
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TABELA I (5) 

Propriedades da Esfalerita e Wurtzi ta puras: 
,. . :. ------·~ .. . ---:..::.. "_...; #-~"'···~--:.. -·· 

--------------------------------- ------------ ------------------Propried'!de 

Estrutura cristalina 
Parâmetro de rede (Â) 

Zn-S distância (Â) 
Energia livre de formação(Kj/mol) 
Produto de solubilidade 
Band gap (eV) 

(j) 

Plano de clivagem 

Esfaleri ta 

CÚbica 
a= 5,4093 

2 '35 
.. 198,5 

2,57 X 10 .. 26 

3,7 
5,92 X 10 .. 19 

110 

Wurtzita 

Hexagonal 
a=3,8226; b=6,2605 

2,25 
.. 187,0 . 

5,1 X l0- 25 

1120 

2.3- Interação entre Sulfetos de Zinco e Xantatos. 

A evidê.~cia -ponderável da fraca interação entre sulfetos de zin
co e xantatos foi constatada e confirmada em vários trabalhos 
(5), (7), (8), (18). A adsorção de xantatos de cadeia curta na 
superfície'de ZnS verificada po~ alguns pesquisadores pode ser 
explicada pela ativação inadvertida provocada pela presença de 
ions ativadores na solução. 

Gaudin (7) e Harris (8) afirmam que é necessária a presença de 
· oxigênio dissolvido ou de compostos de superfície oxidados para 

que haja reação e que esta é provavelmente irreversível. O prod~ 
to da reação, utilizando-se xantato sob condições normais, é o 
xantato de zinco. A provável presença de dixantógeno, constatada 
por alguns· (6), (12),. se deve ao fato deste ter sido estabiliza
do por radiação ultra-violeta (13), (14), ou devido· a presença 
de fortes agentes oxidantes (15). 
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As principais propostas para explicar este comportamento pecu

liar da esfaleri ta em presença de xantato são discutidas a .se

guir. A primeira é apresentada por Dixon (13), e diz que, devi 
. . -

do ao e levado valor do "Band gap" ( 3, 7 e V) da esfaleri ta, esta 
' se torna, cinet'icamE:mte, relativamente inerte ã adsorção de 

anions. A outra explicaç.ão se deve a Maust Jr. e Richardson 

(14) ,. Estes autores afirmam que para haver adsorção de anions é· 
necessário dopar-se a superfície, pois a relação elétron/buraco 

é elevada. Es'ta dopagem é feita através da adição de, aceptores 

de el~trons, ~orno cobre e prata, a qual facilita a adsorção de 

xantato, pois reduz a relação elé'tron/buraco. I! questionável a 

importância destes efeitos no mineral natural. Nos testes em C{~ 

estas explicações. foram baseadas foi utilizado ZnS sintético. A 

terc~ira explicação, sugerida por Finkelstein e Allison (5}, diz 

que há uma competição entre xantato e outros anions (por exemplo 

OH-) na superfÍcie. No equilÍbrio, o grau de adsorção será dete.!. 

minado pelas estabilidades relativas das espécies xantato e hi

dróxido na superfície. A Tabela II mostra que ·a estabilidade re

lativa do .xantato de zinco, em relação ao hidróxido, é menor que 

para os xantatos de chumbo e cobre. Conclui-se também que, após 

ativação por ·cobre, pode haver adsorção de xantato, pois o xanta 

to de cobre é mais estável. 

TABELA ~I 

Logaritmo dos; produtos de solubilidade dos complexos tiois (~ef. 

31 de (5)) e hidrÓxidos (ref. 72 e 73 de (!i)) de: Z'inco (II), 
Chumbo (II) e Cobre (I).· · · 

Produto de solubilidade 

I:igante Zn(l IJ Po(IIJ Cu CIJ 
Etil xantato - 8,31 -16,77 -19,28 
Butil xantato -10,43 - -20,33 
Hexil xantato -12,90. - -
Octi 1 xan ta to -15,82 - -23,06 
Etil didiofosfato. - 1 '82 -11 '12 -15,85 
HiqrÓxido -16 '79 -16,09 .-14,7 
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Com respeito â flutuabilidade natural de sulfeto de zinco, a li 
teratura é escassa. Segundo Finkelstein e Allison (5), a Última 
conclusão a que se chegou é que a superfície dos sulfetos de zi~ 

co não é nem de todo hidrofÕbica, nem de todq hidrofílica, e que 
e cap~·cidade deles flutuarem ou não pode estar relacionada com 
mudanças relativamente pequenas na superfície. A sua flutuabilid,! 
de pode variar inclusive com o material do recipiente usado para 
fragmentá-lo (16). Foi constatado também que após a ativação com 
cobre, .a flutuabilidade era aumentada, e mesmo se todo o cobre 
fosse removido, pela reação com cianeto, esta flutuabilidade na
tural induzida pela ativaçio era reduzida, mas não eli~inada (3), 
(17). Ainda não é explicado o fato da esí'alerita, após ativada 
com Cuso4 •, poder ser flutuada sem coletor. Finkelstein et alii 
(18) também acreditam que não é a formação de uma espécie hidro
fÓbi c a parti culat: discreta ( enx!ofre elementar por exemplo) , na 
superfície, a responsável pelo aumento na hidrofobicidade na es
fale ri ta. 

Estes dados sao importantes pois, quando sulfetos de zinco (me_! 
mo não ativados ou desativados) estão presentes numa mistura de 

• sulfetos, e se deseja que eles não flutuem, deve-se sempre ter 
o cuidado de deprimi-los. 

2.4- Ativação por Cobre 

Além .do íon cúprico, outros íons de metais pesados, que sao ati-. 
vadores efetivos dos sulfetos de zinco, se restrigem áqueles 
íons que f.ormam sulfetos menos solúveis que os de z'inco (19). 

- + 4+ s .. . 1 .. Duas exceçoes foram encontradas; TI e Sn • O_TI 2 e ma1s so ~ 
vel e ativa a esfalerita, enquanto o Sns2 é menos solúvel e não 
ativa •. Não se encontrou explicação para o caso de TI+ e a possí 
vel exp.licação para Sn.4+ seria o fato de que 'ele formaria hidró- · 
xido rio ·mais baixo valor de pH.,~empregado nq test~ (5}.· 

/ .. 
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O critério prático pelo qual se mede a habilidade do 'cát.ion em 
ativar a esfalerita poderia ser então a insolubllidade de seus 
sul fetos relatitramente ã do sul feto de zinco o Mtlls as exceções 
a.cinia fazem com que ele nao seja aceito por unanimidade. Vários 
autores se referem a ele com maior ou menor confiança (20). (9), 

. . 
(10) ,· (21). 

A força motriz para a reação de ativação é a diferença na ener
gia livre dos sulfetos metálicos. Esta afirmação é consistente 
com a idéia bastante aceita de que a reação envolvida.na ati v.!· 
çâo·é uma.troca iônica· (5). Para o fon cúpri~o tem-se: 

[ 
2+ + 2+ ZnS + Cu + ]CuS + Zn · (1) 

Os dados de Gaudin (22) , Pomianowski et alii (22) e Cooke (9) 
. 2+ 2+ .. 

são concordantes e parece razoável que a relação Zn /Cu e 
de 1:1, conforme indicado pela equação (1). 

. ,... 
Bushell et alii (23) e Pomianowski et alii (11), conçlu1ram que 

.a influência da porcentagem de ferro na amostra é diminuir a 
quantidade de co.bre extraído da solução pela esfalerita. Este 
resultado concorda com as verificações experimentais de que e! 
faleritas· com· maior teor de ferro flutuam menos prontamente 
que aquelas menos contaminadas. A explicação deste fato é que o 
ferro presente na rede da esfalerita reage para formar Fe (OH) 3 
o,qual é a causa direta da inibição da reação do ion cúprico 
com a superfície. 

O efeito do oxigênio na extração do cobre é controvertido. Bushell 
(23) afirma que a presença de oxigênio diminui a quantidade de 
cobre que é extraída da solução pela esfalerita. Baldwin et alii 
(4) relatam que ós resultados não se alteraram com à presença ou 
ausência de oxigênio, no caso da flotação. sem coletor (com ativ~ 

. çao prévia) o 
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2.4.1- Produtos da ativação 

Os métodos utilizados para determinar compostos de superfície 
são: análise de raios-X, Espectroscopi~ de Ressonância de Spin 
de Eletrons (ESR) e Espectroscopia Bletrônica para Análise 

r. 

Química (BSCA), entre outros. 

Apesar das li mi t,ações destes métodos, a· análise dos resultados 
mostrou que o cobre pode estar na superfície da esfalerita sob 
duas formas: sul feto cúprico de superfície (Cu2+ ,~ 2 -) e coveli 
.ta (CuS), numa proporção que varia com a extensão da reação. 
Devido ã incompatibilidade das estrutu.ras da conveli ta e e$:fa
lerita, é possível ~ue exista uma interface desordenada conten 
do Cu(Il) entre duas fases {S). 

2. 5- Desati vação ·po·r ·Cianeto 

O termo desativação está sendo usado aqui para definir·o proces .. 
so pelo qual pequenas quantidades de ions cobre adsorvidos ou 
contaminantes são removidos da superfície mineral. 

O principal agente desativador é o cianeto. Para evitar a ativa 
ção são.usados; sulfito, sulfeto e tio-sulfeto. 

De acordo c~m Rehbinder et alii (24) e Gaudin (25), a desativa 
' '-

ção do sul feto de zinco ati vado com íons cobre se dá através da 
disso.lução do cobre como {on ciáneto complexo. Kuznetsova e 
Mitro~anov (26), sugerem que, em baixas concentrações, uma pe
quena quantidade de Íons cianeto é adsorvida pela es:falerita, . ' 

mas, a medida que a concentração aumenta, a extensão.da adsorção 
diminui e começa a dissolução do mineral. 

2. 6- Depressão 

Os reagentes mais comuns utilizados para deprimir a esfalerita 
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são misturas ·de Znso4 com sais de metais álcalinos ou alcali
nos terrosas tais como: Na2co3 , KCN e CaO. Não é certo se O,!;! 

tros modificadores comuns agem como verdadeiros depressores.A 

ação do sul feto de sôdio é remover o coletor da superfície, e.!! 

quanto o sulfÍto de sódio e o tiossulfato de sódio provavelmell 

te evitam a ativação e removem o oxigênio dissolvido na solu

ção. A literatura sobre o assunto é escassa (5). 

As espécies que promovem a depressão são cianetos e hidróxidos 

de zinco e seus, fons complexos, carbonatos de zinco, e sulfatos 
e carbonatos básicos ·de zinco. Estas .espécies são semelhantes,· 

senão idê.nticas, aos precipitados que se formam em solução. 

A forma dos ,precip'itados influi na depressão. Ela é mais eficien 
te quando o precipita do é fino e amorfo. O reagente respons áve 1 

pela forma amorfa do precipitado é o Na~co3 • Quando se utiliza 
apenas o cianeto o precipitado é mais grosseiro (27). 

Para ocorrer depressão, uma entidade hidrofÍlica deve ser form! 
da na superfÍcie mineral, ou através de uma mudança quÍmica nos 
átomos 'da superfície ou pela adição de substâncias estranhas à 

superfície. No caso da esfalerita a depressão é através da form! 
ção de ~m depósito, equivalente a dezenas de monocamadas nomi
nais, das espécies citadas acima. Com esta espessura, as propri~ 
dades dos compostos de superfície devem ser bem próximas àqu~las 
das espécies 

1

que estão. em solução. Conclui-se, desta forma, que 
os p~ed .. pi tados que formam o filme de superfície devem ser pouco 
solúveis. A hidrofilicidade das espécies que podem se precipitar 
na superfície está relacionada com a formação de fortes pontes 

t ' 

de hidrogênio. 

o mecanismo. de deposição das espécies hidrofílicas na superfí

cie da esfalerita não foi estudado o suficiente. para se fazer 
uma p~oposição definitiva. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ~evi~io da literatuta revelou que a presença em maiores ou me 

nor~s quantidades do mineral pi ri ta·, em minérios sulfetados de 

zi.nco, pode afetar drasticamente o processo de concentração. 

Neste sentido foram programados testes, em escala de' laboratório, 
vis ando a confirmação destes efeitos. 

Em um primeiro conjunto de testes foi otimizada a fl?tação diferencial 

. (em escala c1e· bancada)' do minério de alto teor e ganga dolomítica, 

proveniente dos depósitos de Pine Point, Canadá. Os melhores r~ 
sultados obtidos são· apresentados na Tabela III·. 

TABELA III 

Resultados.de teste de flotação do minério de Pine Point 

,. 
I Massa Teor Distriouicao I 

Produto g \ p . Zn Fe Pb · Zn Fe 

Cone. Pb 32,8 6 '2' 70' 3 2,0 0,35 96,4 2,5 4,0 
Cone. Zn 40,9 7,7 1,0 61,0 1,8 1,7 95,4 25 ;, 7 
Rejeito 458,7 86 ,1 0,10 0,12 0,44 1,9 2,1 70.3 
Alirn. Cale. 4,49 4,92 0~54 

-· 

Saliente-se que estes excelentes resultados foram obtidos em. um 

único estágio de flotação sequencial, não envolvendo nenhuma o

peração "cleaner". Os reagentes empregados foram: xantat.o de 
;• isopropila (coletor), "ácido cresílico" (espumante)', cal e cia

neto de, sódi~ (depressores de esfale~i ta) e sulfato de cobre (_! 

tivador de esfalerita). 

Outro aspecto importante revelado pela Tabela III é aque~e de que 

as altas recuperaçõés e teores obtidos só foram possíveis devido 
ao baixo teor de ferro (pirita) na alimentação. Nota-se que ati-
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vaçio da esfalerita ocasionou uma alta distribuição de ferro 

no concentrado de zinco. 

Uma Última observação é a de que os resultados foram obtidos 

com material em uma granulometria considerada normalmente muito 

baixa para a flotação, a saber 95\ abaixo de 325 malhas •. 

Em seguida foi investigada, ainda em escala de bancada, a flota 

ção de um minério de chumbo- zinco com alto teor em sulfetos de 

ferro (pirita e pirrotita), proveniente ·de Sullivan~, Canadá. Os· 

melhores resultados obtidos. são apresentados. nas Tabelas IV e v . 
. 

A Tabela IV. mostra resultados de flotação sequencial em um úni 
co estágio. 

TABELA IV 
I 

Resultados de teste de flotação do· minério de Sullivan 

Mas~- . ----"Teor ---'Distribuiçao-
Produto g \ . Pb Zn Fe S, Pb Zn f.e s 
Cone. Pb 80,3 ' 8' 1 61,5 4,0 10,4 15,5 66,6 9,5 3'8 

. ' 9,3 
Cone. Zn 114,0 11,5 ·8,5 25,3 28,2 27,0 13,1 85,1 14,5 23,1 
Cone·. Fe 247,8 24,9 5,1 0,63 55,0 31,2 17,0 4,6 61,0 57,7 

j., 

Rejeito 552 '1 55,5 0,44 0,05 ·8, 4 2.4 3,3 0,, 80 20,7 ·9 9 
' ' 

Alim.calc. 7,, 4 7 3,42 22,44 13,46 

Os rea~ente~ e~pregados foram: xantato de etila (coletor), ~cido 
cresílico e Dow 250 (espumantes) e cianeto de sódio, cal e sul

fato de cobre (modificadores). 

Os baixos· teores de chumbo ·e zinco obtidos em seus respectivos 

·concentrados se devem ao insucesso na depressão dos sulfetos 
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de ferro. Passou-se então à otimização das operações "cleaner" 

dos concentrados de chumbo e zinco, sendo os resultados mostr~ 

~os na Tabela v. 

TABELA V 

Resultados de testes de flotação com "cleaner" do minério de 

Sullivan. 

Massa Teor Distriouiçao-
Produto 

g % Pb Zn Fe s. Pb Zn Fe 

Cone. "cleaner" Pb 35 '7 3,6 70,3 3,1 8,0 3,0 37,2 3,3 1,3 

Re j . "ele ane r" Pb 69,4 7,0 47 ,o 8,3 16 ,o 12·,2 48,4 16,9 5,1 . 

s 
1,2 

1,3 
Cone. "cleaner" Zn 60,8 6,1 5,2 37,9 21,0 22,5 4,7 67,3 5,8 ; 11,8 

Rej. "cleaner'.' Zn 43,9 4,4 4,7 5,6 54,0 32,6 3,0 7,2 9,0 12,3 
Rejeito' final. 784,6 78,7 0,58 o ,23 22,0 10,0 6,7 5,3 78,8 67,4 

Alim. Cale. 6,80 3,43 22,00 11 '70 

O teor de chumbo no concentrado "cleaner" é excelente. o· teor de 

zinco em seu concentrado "cleaner" está ainda abaixo do valor 

de 40\, exigido pelo mercado. A baixa recuperação de chumbo pode 

ser combatida através da recirculação do rejeito "cleaner", ou 

prd~ução de·um concentrado de teor mais baixo. 

4. CONCLUSOES 

- A esfal~rita tem fraca afinidade pelos xantatos, e sua flota

çao requer ativação prévia. 

·- Os. sulfetos de f~rro associados i esfalerita dificultam sua 

flot·aÇão. 

- Testes em laborat6rio, com minério de baixo ferro, conduziram 

a concentrados com 70,3\ de Pb (recuperação 96,4\) e com 61,0\ 
·de Zn (recuperação 95 ,4\). 

~· ~est~s com minério de alto teor em sulfétos de ferro mostra

ram que o sucesso.na depressão do ferro foi ·apenas relativo. 
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