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RESUMO 

A r~cuperaçao dos rejeltos da scheelita por flotaçio vem, h& 

longo tempo, despertando o int~res$e do muitos pesquisadores no 

Brasil. Eaaos rejeitos, contém de O.lOS a O.lSS de wo3, e sao e~ 

timadoa em cerca d~ lO milhÕes de toneladas na região de Currais 

Novos, Rio Grande do Norte. Também estio presentes nesses 

tos, minerais como calcita, fluorita e apa tita - os quais aprese~ 

tam proprie dades físico-químicas bastante semelhantes As da sche~ 

lita - outras associações mlneral6gicas e, o quart~o. que se con~ 

tituem num probl~ma para os circuitos de flotações , por causa 

dos baixos teores e recuperações. A flotação direta dos rejeites 

procedentes dos circuitos de g~avimetris, produ~ teores e recup~ 

rações pobres e , portanto, a pré-concentração s eguida da flot açio 

~ r e co•endada. Os efeitos do pH , te•po de conJicionamento, comb! 

nação e concentraç3o ~e coletores e modificadores sobre o teor de 

wo3 e recuperação alo iGvestigados no.presente trabalho. 

• Pr~fessorea - UFRN. 59.000 - Natal-(RN) 

•• CDM/RN, 59.000 - Natal-(RN) 
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ABSTI<ACT 

The recovery of scheelite fro• t he cravity circuits tailin&s 

has been drawing the att6ntion of many flotation scientists ln Sr! 

·zil sino~ long.Thesc Lallincs containin& O.lOS to 0 . 15~ wo3 are e~ 

timated at 10 millions tons in the region of Currais novos of the 

State of Rio Grande do Norte. ln addition to scheelite there are 

other minerals such as calcite, fluori ~e and apatite as associated 

Lmpuritie~ poasesslng similar ion ca•• a9d also quartz, whioh pose 

a problem in the flotation circuita conaequently resultinc in low 

grade s and recoverie s . The resulta obtained by direct flotation of 

the cravlty oircuit tailings gave poor recoveries and crades and 

therefore a p rc-concentration step abead of flotation was f ound to 

be osscntia1. The oFf c cts of pH, condltionlnc timo, combination and 

concentration of colle ctors and modifiers on the recovery and grade 

of wo3 are invcstigated . 
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!. INTRODUÇÃO 

A scheel ita, como um dos Importantes •ineraia d~ tun«! 

tenl o, é o de maior·ocorrência na rea>ão d~ Currais novos, Rio 

Crande do Nort.e. O b<'neficiamento da scheellt.a , a partir do seu m!, 

nér•o é ~retuado por mft.odos de concentraçio ~ravim~trica. 

mente, os rejeiL06 da acheelit.a são estimados em oproximadome nt.e 10 

milhões de ton<'ladas nas mineraçõ~s da região de Currais Novos,RN, 

po~suindu um teor médjo de 0.10% a 0.15% de wo
3

. Entre os 

mas constantes dos pruc .. ssos d~ concf' ntraçÕes da scheellt.a, os s~ 

guint~s, são os mais •mportant.es: 

a) Recupera~ão da sch~~l lta e fluorita dos r~jeitos; 

b) O contro le da produção de port.iculos finas dos ci~ 

cultos de britoaem e moagem; 

c) Qualidade da água para fins de flot.ação. 

A flotação, como alternativa, enfrenta as d ificuldades 

iner~nt.ee a mineral1~açio da s~heelita por causa da calcitn, flu~ 

r•ta ~ apatita que estio associadas e, em face do ion cálcio c~ 

mum aos quatro, apresentam propriedades f!sico-quimlcas aemelhan -

t.es. A presença do quartzo e ou~ras associações •ineraló&icas,como 

impure zas aasocJ adas ao minério, e dos minerais oit.ados ont..erior• -

mente, em especial calclta e fluorita, são dete rminantes do deca!, 

mento dos teores e recuperações ob~idos. 

O presen~e trabalho estuda o efe ito do pH, t empo de 

condicionamen~o, combinação e concent ração de coletores e modifi 

cadores sobre a recuperação e t.eor de wo3 o partir dos r~jeitos da 

ach~elito. 
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2. REVtSÃO 818L10CRAFICA 

Em trabalhe-s anteriore.s relac-ionados com a separação 

por flotação de scheelita do seu minério tem sido dada ênfase sobre 

a escolha dos reagentes seletivos. Nas investigações sobre o uso de 

sais de mel.ais polivalentes na flol-açi!o de calci.ta, fluorita, sche~ 

lil.a e apatita observou~se a ação mais efetiva do sulfato de ferro 

combinado com silicato de sódio na recuperação de scheelita e fluo 

ri.~a{l). Em estudo ( 2 ) realizado recentemeo~e sobre a flotação d: 

scheelil.a a parti•• do seu minério, possuindo 0.9% de wo3 e caleita, 

foi demonsl.rada a eficiência do sulfat-o de ferro e do sulfato de c~ 

bolto, isoladamente, quando combinados ao silicato de sódio na rec~ 

per•açii.o e l.eor de wo
3

• Vazquez et al (3 l observou que a combinação 

dos ád.dos oleico e naftênico na pr·oporção de L: l foi mais seletiva 

para a f l ot..ação de scheell~a e, melhores resultados, em termos de 

~eor ~ recuperação foram obtidos pela adições da cal à polpa. Nos 

estudos realizados pelo CETEM( 4 l em rejeitos da Mina Brejo.:i, foi 

obtido um concentrado com 12 1 5% wo3 e recuperação de 61,5% nas s~ 

guintes etapas: 11 rougher", "scavenger11 e duas limpezas. 

3. MllTODOS EXPERIMENTAIS 

As amostras dos rejeitos da scheelita foram coletadas 

na ~tina Brejuí. Os ~estes de flo~ação foram realizados em célula tl 

po llenver•. 'rodos os reagentes usados eram de grau anal;Ítico. 

Para tins analíticos foram ooletadas amostras da água 

da ~tina Brejul, ~m reclpien~es de polietileno e de vidro segundo li 

toratura especializada<Sl, 
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4. RESULTADOS E DISCUSSOES 

As tabelas I e II op•e~entam as análises cranulométr! 

cas e observa-se que 95~ dos rejeitos grossos e 84~ doa rejelt.os' 

finos estão ~istribuídos nas faixas - 28 + 100 mesh e -20 + 200 I 

aesh, respectivamente. A scheelita encontra-se liberada do seu m! 

nério om 20 e 48 mesh para a separação gravimétrlcn e para a flo 

taçllo, respectiva~aente. 

TABELA I - ANALISE GRANULOMeTRICA DO REJEITO FINO DA MINA BREJUl 

MESH PESO(&) ( RETIDA ~ CUMULATIVA "wo3 I ., 
28 25,37 5,14 5,14 0,134 I 
JS 27 ,88 5,65 10,79 0,143 I 
48 56,31 11,41 22,20 0,071 I 
65 85,25 17,28 39,48 0,091 I 

100 112,51 22,80 62,28 0,090 I 
150 6S,H 13,19 75,47 0,084 I 
200 49,85 10,10 85,51 o, 145 I 
325 55,43 11,23 96,80 0,234 I 
Pan 1S,7ot 3,19 99,99 0,359 I 

I 

TABELA n - ANALISE GRANOLOMeTRICA I)() REJEITO GROSSO DA MINA 
BREJUl 

MESH PESO( c) " RETIDA ~ CUMULATrvA " WOJ 

8 I 1,27 0,26 0,26 
28 1261,32 52,5.4 52,80 0,084 
JS I 89,04 17,90 70,70 0,060 
48 I 50,54 10,11 80 81 0,0?5 
6S I 46,17 9,28 90 I 0,110 

100 I 28,80 5,79 96, IIJ 0,058 
150 I 9,20 1,84 97,72 0,330 
200 4,n 0,87 98,5<1 0,476 
325 I 3,34 0,67 99,26 
Pan I 3,13 0,63 99,89 0,840 

I 
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Nos métodos jp'aviaétricos, os fatores como a densidade , 

tamanho e forma da part~cula e a viscosidade do meio alo importo~ 

tes, além dos equipame ntos utilizados em cada etapa de concentra -

çlo. No caso de ainérios onde hA diferença ai«n~ficativa entre a 

densidade das partículas, tem-se: 

(Dh - Df) I (Dl - Df) 

onde 

Dh é o pe so específico do mineral que possui maior de~ 

sidade no minério; 

01 é o peso especifico do mineral que possui menor de~ 

a idade no mesmo m.inério; 

Dr é o peso específico do meio. 

Quando o valor da r e laçlo anterior for superior a 2,5 

(positivo ou negativo), a separ açio por gravlmetria é considerável. 

A medida que este valor se aproxima de 1,25 a separaÇio &raviaétri 

ca é comercialmente inviáve1< 6 >. No caso do minério de scheelita : 

valor 2,96 obtido significa boa separação, uma vez que o grau de 

liberação da scbeeliLa situa-se numa granulometria grossa. Mas 

nesta equa~ão fora• consideradas somente as diferenças de densidade 

e ntre os minerais e a densidade do líquido (o fluido, em geral, é 

a á~a). 

Nos testes preliminares de flotaçlo co• os rejeito& foi 

obtida uma recuperação de 30~ com ua teor de 1,27~ d e wo3 no conce~ 

t r ado (na primeira etapa) em pH 9,8. Também, simultaneamente, foram 

processados em mesa vibratória, conforme consta na fig.l obtendo-se 

uaa recuperaçio de 40~ com um teor de 1,7~ de wo3 • Um esLudo •ais 

detalhado , otimizando ~s condições da pré-concentração tala como: 

angulo de inclinação da mesa, fluxo de alimentação, densidade da 
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polpa e reciclagem dos mistos e rejeítos da mesa, pode melhorar a 

recuperação e o teor de wo3 . 

REJEITOS 
DA 

SCHEELITA 

CONCENTRADO MISTOS REJEITOS 

Fig. l - Processamento dos rejeitos da scheelita 
por mesa vibratória. 

4.1 -TESTES DE FLOTAÇ~O 

A alimentação dos testes de flotac;:iio foi o pré-concentr!!_ 

do dos rej eí tos com te·or de 1, 7 O% de WO 3 . 

Na tabela III estão apresentados os resultados da flo 

tação para diferentes combinações de ooletores e modificado~es em 

pH 9.8. Nota-se que, entre os coletores empregados, a melhor rec~ 

peração e teor foram obtidos com o uso simul t ineo do ácido oleico 

e Aeropr·omoter 830 em presença dos modificadores silicato de sódio 

e quebracho. O pH foi ajustado com carbonato de sódio. 

Tabela III - Efeito da combinação de coletores e mod! 

ficadores sobre a flotação de 

em pH 9.8 . 

scheelita 
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COLI!'l'OR KllliFICADOR • 1003 % RECU'E•RAÇÃO 

Aeropr'lli!IOter 830 
~bracho 7,2 67,0 e kido Oleko (1:1) 

Aeropromater 830 Quebracho e 
17,3 77,0 e Acido Oleieo (3:1) ai.llc::4to de e6di_o 

Aeropromoter 830 Cal e silicato de 
4,0 19,0 e Acido Oleico (1:1) e6dio 

Aeropcoodfe .. 830 Cal e silicato de 
e Acido Oleko (1:1) SÓdiO 

9,5(ptll0.7) 28,0 

Aeropra!IOter 830 Quebracho e 1111! 
9,0 43,0 e 845 (1:1) cato de sódio 

Aeroproaooter 830 Quebracho e sU!_ 
34,0 35,0 845 e Acido Olico cato de aód.lo 

(1:1) 

As ficuras 2 a 7 mostram a influ&noia sobre a recuper~ 

çlo e teor de wo
3 

no concentrado das seguintes variáveis: tempo de 

oondiconaaento , pH , concentração e coabinaçio de coletores (Acido 

"Oleico e Aeroproaoter 83Ó) e de aodificadores (Quebracho e silica-

to de sódio), Em ceral, a recuperação e o teor são fatores opostos. 

Observa-se nas ficuras 2 a S que para altos valores de recuperação 

o teor de wo
3 

situa-se entre 4 a 6%. 

A partir dos dadoa obtidos fora• estabelecidas as co~ 

diçÕes para os testes subsequentes. 

Te.apo de condicionamento: S minutos; 

pH • 9,5 - 9,8 

Concentração de Aeropro•oter 830: 390 c/t. 

Concentração de Acido Oleico: 74 c/t.. 

~· ficura$ 5 e 7 apresentam o efeito da concentração • 

de silicato de a6dio e quebracho sobre a recuperação e teor de wo3 • 
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O emprego conjunto dos doJ.s modificadores revelou que é conseguida 

uma recuperação de 60% e teor de 22% de wo3 para 24 g/t de Quebr~ 

cho e 4~g/t de silicato de sódio . 
(7) 

De acordo com Eigeles, as interaçõe!S dos vários modif!, 

cadores orgânicos e inorgilnicos podem ser atribuidos a quatr·o efe:!_ 

tos principais: l) ação do modificador diretamente nas proprieda

des do mineral tais como carga superficial e capacidade de adsor 

ção, 2) redução da adsorção do coletor na superficie mineral devi_ 

do a influênci11 dos modificadores, 3) efeito sobre a química da 

polpa, 4) efeito sobro o processo de espumação. 

Especificamente no caso de minérios comple~os como a 

scheelita, o decaimento nos valores de recuperação e do teor de 

wo3 é causado pela presença de fluorita e calcita, porque ambos, 

também,são acessíveis à flotação com o coletor ácido gorduroso .Ne~ 

se caao, o uso de modificadores é indispensável, sendo o 

silicato de sódio e quebracho comumente usados. Sollenber~er e 

Greenwalt{8) demonst raram que o efeito do silicato de sódio varia 

de acordo com a va~ão e ntre Si02 : Na20 e e utilizando Si02: Na20 ' 

de 3.75:1 obteveram melhor separação da scheelita du ganga do que 

com Si02 : NazO 2.9:1. 

scheelita. 

2.4:1 

1.6:1 

A tabela tv mostra esta influência na flotação de 

T!lbela rv - Efeito da razao Si02 : Na2o sobre a flot~ 

ção de scheelita . 

4.2 - INFLUÊNCIA DA AGUA NA FLOTAÇAO 

% RECUPERAÇÃO 

74,4 

61,6 

A tabela V contem os resultados das análise.s das 

águas. Observa-se a elevada concenLração de ions ca++ e Mg++ na 
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TABELA V - ANALISE DAS AGJAS 

Dil'l'ERMINAÇOES 

Temperatw-a, OÇ •••••••••• 
pH ••••••••••••••••••••••• 
Condutividade elétrica, 
olvn~l. 01Cl. .•..•.•..•.... 
Turbidez, mg/1 SiOz ••.••. 
Alcal.ini-dade à fenolfata-
1eira, mg/1 CaC03 
Alcalinidade total, mg/1 

~~d:.·~·~~~~~: 
mg/1 eaco3 .••••.••••.•••. 
Alcalinidade de carbonato, 
mg/1 CaC03 ••.•... ....• •• . 
AlcaliJ)idade de bicarbona 
to, mg/1 CaC03 •••••••• • -:. 
Dureza total, mg/1 eaco3. 
Cloreto, mg/1 Cl- •.••.••. 
Sulfato, mg/1 504 •..•.••. 
Cálcio, mg/1 ea+• .••.•.••. 
Magnésio, mg/ 1 Mg""+ • •• •••• 
Sódio, mg/1 Na • ..•.••. ••. 
Potássio, mg/1 K+ ••.• . ••• 

Nitrato, mg/ NOj .•• •• · • • • 
Acid<'.z, mg/1 CaC03 •• • • • •. 
Carbonato, mg/1 co~ ..... . 
Biear~to, mg/1 RCOJ ••• 

I Nitrogeoio amoniacal, 
mg/1 NH3 •••...••.••.•.•• . • 
Oleo e graxas, mg/1. •....• 
Fluoreto, mg/1 !'""" ••••••• •• 
Manganesl rng,11 Mn ••••••••• 
Zinco 1 rng/1 Zn ••••••••••• 
Cobalto, mg/1 Co ••.••••••. 
Sulfeto, mg/1<6 .••• •••••. 
Fosfnto, mg/1 PÓ4 • • •••••• 
Sulfeto solúvel c/trat. 1 

mg/1 s .................. . 
Su.U.'eto sol•Ível s/trat. 1 

mg/~ s .................. . 
Ferro, mg/1 fe++ .••.••..•• 
Alumínio, mg/1 Al +++ •• . ••• 
Cobre, mg/1 Cu ••••••••••• 
Sillca1 ,;g,t1 SiOz •••• • •• • 
Nitrito, mg/1 N02 •..•... · 

I »KJSTRÃ 
!.roA DEST. 

DEIONIZADA 

15 
5.55 

o.oooBxlo-~ 

ausêocla 

o,o 

0,97 

o lo 

o,o 

0,97 
0,51 
5,~2 
o,o 
0,20 
0,0 
o,o 
o,o 
o,o 
2,51 
o,o 
1,18 

o lo 
o lo 
o,o 
o,o 
o,o 

212.5 
O, O 

2125 
o,o 
o,o 
o,o 
o lo 

I~ 
AGUA DE POÇO 

1.5 
5,45 

Q 1 0386x10-3 
ausência 

o,o 

1155 

o lo 

o lo 

1155 
7108 

15,07 
o lo 
1122 
0198 
o,o 
o lo 
8,85 

U,56 
o,o 
1,90 

o,o 
o,o 
o,o 
0,0 
0,37 

2;25 
0,0 

·2,25 
0,81 
0,0 
0,0 

15,00 

AMOSTRA 
lOJA MINA 
BRBJUl 

20 
6,9 

0,4850xl0-3 
9,1 

o,o 

132,84 

o,o 

o,o 

132,84 
268,45 
96,85 
66,40 
49.50 
35,03 
73,00 
5,00 
0,34 

12,35 
o,o 

162,06 

0,38 
27,50 

0,57 

3,50 
0,03 
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água da Mina Brejuí, respons.ve~s pelo alto valor da dure~a; dur~ 

za esta considerada desfavorável para a flotação, a~m um tratam~~ 

to prévio. A prática de•onstra que a concentração dos eátions me~ 

clonados anteriormente interferem na reação dos coletores com nA 

partículas sólidas e redu~e• a densidade de espuaa no siatem~,pr~ 

judicando a recuperação e teor de wo3 que pode ser confirmado ! 

través da análise doa dados daa tabelas VIa VIII. 

' TABELA VI- TESTES OE FLOTAÇÃO COM AGUA DA MINA BREJUI, CURRAIS 

NOVOS 

Aeropromoter 830 

e Acido Oleico 

(1:1) 

Aeropromoter 830 

e Acido Oleico 

(1:1) 

Sulfato de ferro 

silicato de sódio 

e Quebracho 

Silicato de sódio 

e Quebracho 

TABELA VII- TESTES OE FLOTAÇ~O COM AGUA DE POÇO 

I COLETOR IHODIFICADOR 

3,5 16,0 

2,7 27,0 

1----------~----------~--~----~--~~----
IAP8JO - 390a/t 1Quebracho-86a/t l 9.5 5' 4,7 90,7 
IAC.OLEIC0-74&/tl 

1----------~-----------L-----L----~----~----
IAPqJO - J90c/t 1Quebraeho-86c/t l 9. 8 S" 6,0 83,8 
I I I I IAC.OLEIC0-74& ti I 

TA BELA VIII- TESTES DE FLOTAÇÃO COM AGUA DA MINA OREJU! APOS 
TRATAMENTO 

I COLETOR I MODIFICADOR %R 
'-----------L----------L---~----~----~----
IAP8JO - 390g/t IQuebracho-86&/tl 5 I 5,4 65,9 
IAC.OLEIC0-74&/tl I 
I-----------~----------~---4-----+----~----
1AP83o - J90g/t 1Quebracho-86g/tl 
IAC.OLEIC0-74c/t1Na2sio3-2k&/t 1 9-S 5' 15,7 48,1 
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5· CONCLUSÕES 

Com o objetivo de estabelecer condiçÕes para o aprovei 

tamento da ~cheelita a partir doa seus rejeites, foram realizados 

estudos de pré-concentração e flotação. Baseado nos resultados, p~ 

de-se concluir q4e: 

1) Antes da flotaçio, é necessária um~ pré-concentro -

ção dos rejeitos, por métodos ~ravimétricos, para obter ua teor de 

wo3 mais elevado; 

2) Entre os coletores utilizados, a combinaçlo do Ac! 

do Oleico e Aeroproaoter 830 na razão de 1:3 permitiu obter-se ua 

~eor de 17,3~ de wo3 com 77% de recuperaçio, na presença de quebr~ 

cho mais silicato de s6dio e com apenas uma flotaçio; 

3) Os testes realizados com a água da Mina Brejuí, não 

t ratada, r esultaram em baixos teores e recuperaçlo, devido ao efe! 

to de dureza da mesma . Ap6s o tratamento, para a reduç3o dos ions 

ca++ e Mg++, os resultados revelaram-se marcadamente superiores; 

4) Entre os modificadores estudados os melhores resul

tados foram obtidos com a combinação de silicato de s6dio e quebr~ 

cho. 

6. PERSPECTIVAS PARA FUTUROS TRABALHOS 

O presente trabalho não encontra-se totalmente concl 

do. Esta, é somente a lt parte. Todos os dados fora• consegui, 

com apenas uma etapa de flotaçAo, ap6s a pra-concentração grovirl é

trica dos rejeites. Na segunda parte desse estudo s erão discutidos 

os resultados finais da flotaçio em escala de laborat6rlo e de 

planta piloto, com água tratada da Mina Brejui. Também serão disc~ 

tidos os mecanismos envolvidos, à lu~ da literatura existente. 
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