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RESUMO 

A concentração gravimétrica tem desempenhado sempre um 

lugar de destaque na ｰｲｯ､ｾ￣ｯ＠ de concentrados de cassiterita. A 

flotação vem ocupando, no entanto, um espaço crescente no trata

mento dos minérios de estanho de origem primária e na elevação do 

teor de alguns pré-concentrados gravimétricos. Contudo, a sele

tividade em relação a certos minerais como fluorita, topázio e 

zirconita tem representado um problema tecnológico complexo. 

Neste trabalho, a flotação da cassiterita é abordada 

tanto do ponto de vista da prática industrial como das pesquisas 

mais recentes que poderão ser incorporadas à indústria mineral 

com a superação da crise no mercado mundial do estanho. Na par

te experimental, são apresentados e discutidos os resultados ob

tidos num estudo de flotação seletiva da fluorita, a partir de 

um minério estanífero de origem primária. 

1. INTRODUÇÃO 

Os primeiros trabalhos publicados sobre flotação de 

cassiterita são decorrentes de um programa de pesquisa levado a 

efeito durante a segunda guerra mundial, visando melhorar a pro

dutividade das minas de estanho bolivianas. GAUDIN et al. (1) 

estudaram a flotação do minério de Canutillos, com 2,8% Sn, for

mado por cassiterita em cristais menores que 30 um, disseminados 

numa matriz de goetita e quartzo. Dentre os diversos coletores 

testados, o ácido oléico apresentou os melhores resultados, num 

sistema de reagentes que incluía ácido tartárico, carbonato e si 

licato de sódio, em pH neutro. Foram obtidas recuperações em 
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torno de 84%, com teores de 9,6% Sn e 33,0% Fe. Através de uma 

lixiviação da goethita, o teor do concentrado foi elevado para 

45,3% com 78,8% de recuperação. 

GUADIN & ERGUNALP (2), estudando o minério de Oplo

ca, cuja característica .principal era a alta percentagem de su! 

fetos, cerca de 30% em peso, propuseram um processo em três e

tapas. Em primeiro lugar, flotação dos sulfetos com etil ｸ｡ｮｴｾ＠

to, em pH = 4,0. Em seguida, flotação da cassiterita em pH ｮ･ｾ＠

tro, com ácido oléico, seguida de lixiviação do concentrado com 

água régia, para remoção de pequenas partículas de pirita da ｳｾ＠

perfície dos silicatos e, assim, inibir sua tendência a flotar 

com a cassiterita. Finalmente, num estágio de reflotação da 

cassiterita, após a lixiviação, foram obtidos concentrados com 

56,8% Sn e 75,9% de -recuperação. 

GAUDIN & SCHUHMANN (3) estudaram também a ｡ｰｬｩ｣｡｢ｩｬｾ＠

dade do processo de flotação ao minério da mina Colquiri, de 

composição mineralógica complexa. Além dos sulfetos (pirita 

pirrotita e marcassita), o minério apresentava 3,5% de fluorita 

e 20% de siderita, além de quartzo e silicatos. O processo su

gerido pelos citados autores incluía a flotação inicial dos 

sulfetos com etil xantato, decantação da polpa remanescente pa

ra a remoção de sais solúveis e ultrafinos e flotação seletiva 

da siderita com aminas, em pH elevado, deixando a cassiterita , 

fluorita e quartzo no rejeito (flotação inversa) . Este trata -

mente permitiu a obtenção de concentrados com 17,0% Sn e 77% de 

recuperação. 

Estes trabalhos originais de GAUDIN e colaboradores 

ilustram bem os problemas específicos encontrados na flotação 

seletiva da cassiterita, os quais induziram esses autores, em 

duas ocasiões, à proposição de uma etapa hidrometalúrgica, como 

coadjuvante no processo de concentração. 

Os minérios primários de cassiterita caracterizam -

se, em geral, pela complexidade de sua composição mineralógica, 

apresentando, às vezes, mais de dez minerais em ｰ･ｲ｣･ｮｴ｡ｧ･ｮｳｳｩｾ＠

nificativas. Muitos desses minerais são óxidos ou silicatosque 

apresentam flotabilidade semelhante à da cassiterita. Outros 
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são liberadores de ions que prejudicam a flotação, seja pela pre

cipitação do coletor, seja pela ativação da ganga (4). 

A cassiterita comumente apresenta substituição iôni 

ca do Sn4
+ da rede cristalina por ions de carga diferente, por 

3+ 5+ exemplo Fe ou Ta , produzindo, segundo WRIGHT (4), superfi -

cies que, em solução aquosa, tendem para: 

ou 

ou ainda, pela substituição mista, para a situação normal: 

A natureza e o grau de substituição iônica na rede 

cristalina podem afetar, em certa medida, a carga superficialda 

cassiterita. No entanto, o potencial de superficie pode ser 

alterado também pela variação do pH da solução, que desempenha 

função importante no mecanismo de hidrólise dos óxidos em geral. 

De fato, a presença de grupo hidroxila adsorvidos à 

superficie do óxido estãnico foi detectada por KITTAKA & KANEMO 

TO (5). 

JAYCOCK et al. (6) propuseram que a carga ｳｵｰ･ｲｦｩ｣ｾ＠

al da cassiterita em meio ácido é decorrente da adsorção de 

ions hidrogénio, enquanto que em meio alcalino torna-se negati

va pela dissociação dos grupos hidroxila da superficie. Ou se

ja, esquematicamente, 

e, na faixa alcalina, 

A Figura 1 apresenta a variação do potencial zeta 

de uma amostra de cassiterita de Rondônia (7) em função do pH 

e a Tabela 1 apresenta os valores de ponto isoelétrico ou ponto 

de carga zero obtidos por diversos autores para cassiterita de 

diferentes origens. 
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Existe uma correlação estreita entre o potencial ｺｾ＠

ta positivo e a adsorção de diversos coletores aniônicos na fa! 

xa de pH de maior acidez. EDWARDS & EWERS (12) observaram, por 

exemplo, que a adsorção de cetil sulfato de sódio em cassiteri

ta ocorre apenas em pH < 5, e mais ainda, que a flotação da 

cassiterita com esse coletor somente era eficiente nestas condi 

ções de pH. Outros coletores já aceitos na indústria, como os 

sulfosuccinamatos e os ácidos arsônico e fosfônico, são tam -

bém mais efetivos nesta faixa de pH. 

Tabela 1 - Valores de pH correspondentes ao potencial zeta zero (PIE) ou Cél!". 

ga superficial zero (PCZ) encontrados por di versos autores para 

diferentes arrostras de cassiterita 

CASSITERITA PIE ou PCZ Tfi::NICA tJITLIZADA ｾｉａ＠ BIBLicx;. 
(Erocedência) (EH) 

Rodésia PIE 3,4 Potencial de esco BIAZY et al (8) 
Congo 3,9 arrento França 4,5 

Bolivia PCZ 4,0 Titulação poten- GlJI'IERREZ & PCM{[ER 

(Potosi) ciarétrica (9) 
Bolivia 4,0 
(catavi) 
canadá (B.C.) PCZ 5,4 Titulação poten AHMED & MAKSIMJ'J (10) 

ciarétrica -

Nigéria PIE 4,2 Eletroforese mocHIN & SOI.ARI (11) 

Brasil PIE 3,5 Eletroforese OLIVEIRA et al. (7) 
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WOTTGEN (13) estudou em detalhe a adsorção de ácido 

alquil-fosfônico de cadeias carbónicas diferentes (c 7 e c10 1 ,bem 

como do ácido p-etil benzeno fosfônico e observou que, inicial -

mente, a quantidade adsorvida aumenta com a elevação do pH, ｡ｴｩｾ＠

gindo um máximo em pH = 2,0. A adsorção diminui pronunciadamen

te até pH = 4,0, quando passa a decrescer de maneira mais gradu

al. A adsorção foi maior para os coletores de maior cadeia car

bónica e, em pH = 2,0, a adsorção aumentou continuamente com a 

concentração do coletor. Esses dados levaram o citado autor à 

conclusão de que a adsorção em pH = 2,0 dava-se por um processo 

de quimissorção, sendo portanto, secundário o efeito da carga su 

perficial do mineral. 

Outros coletores têm apresentado também suas pecul! 

aridades. O alto consumo de salicilaldeído observado na flota -

cão de cassiterita foi atribuído por MARABINI (14) à adsorção em 

multicamadas e, principalmente, à formação do composto organome

tálico Sn-salicilaldeído, através de um mecanismo de corrosão do 

estanho da superfície do mineral e subsequente dissolução no ex

cesso de salicilaldeído. 

Ao lado dos fenômenos ligados às características de 

flotabilidade da cassiterita propriamente dita, a complexa ｣ｯｭｰｾ＠

sição mineralógica dos minérios de cassiterita de origem primá -

ria representa, frequentemente, uma dificuldade considerável. ｅｾ＠

tre os minerais que apresentam semelhança de flotabilidade e que 

estão mais frequentemente associados à cassiterita, encontram-se 

a fluorita, o topázio, a hematita e os sulfetos em geral. Quanto 

aos sulfetos, já é prática consagrada a sua remoção preliminar , 

através da flotação com xantatos, para evitar que os mesmos se -

jam coletados na etapa de flotação da cassiterita (4). 

ｾ＠ também frequente a existência, na cassiterita, de 

micro-inclusões de outros minerais que, conjuntamente com a even 

tual ocorrência de recobrimento superficial por finos ("surface 

coating"), aguçam os problemas de seletividade na flotação. Ao 

lado de todos esses fatores, a própria natureza da cassiterita , 

que se caracteriza por ser relativamente inerte e insolúvel, toE 

na baixa a especificidade da adesão dos coletores, acarretando 

baixa seletividade. 
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Não obstante as dificuldades descritas, o alto valor 

do estanho tem servido como estímulo à pesquisa e muitas usinas 

de flotação entraram em operação nos últimos 15 anos. MONCREIFF 

et al. (15) descreveram as etapas de desenvolvimento e operação 

de usinas de flotação em minas de Austrália, África do sul e 

Inglaterra, pertencentes o grupo Consolidated Gold Fields. 

YAP & HINN (16) relataram as etapas de desenvolvimen

to do processo e implantação da flotação no tratamento dos re

jeites finos (de concentração gravimétrica) da mina Catavi, na 

Bolívia, país onde pelo menos outras quatro usinas de flotação 

de cassiterita existem hoje em operação. No entanto, segundo 

HOBERG & JUNGMANN (17), nestas usinas, cerca de 40 % do estanho 

contido na alimentação é perdido nos rejeites das etapas de ､･ｾ＠

lamagem. Este fato levou os citados autores à proposição de um 

fluxograma alternativo, baseado no tratamento dos finos em ｳ･ｰｾ＠

rado, para a produção de um pré-concentrado, paralelamente à 

produção do concentrado final obtido do "under-flow" do hidroci 

clone. 

Visando aumentar a seletividade da flotação, HOBERG et 

al. (18) sugeriram uma etapa de tratamento térmico para redução 

seletiva da superfície da cassiterita a estanho metálico e sub

sequente flotação com xantatos, observando que a flotabilidade 

do material reduzido era mais acentuada em pH ｾ＠ 6,0. A ｴ･ｭｰ･ｲｾ＠

tura Ótimafle redução variou entre 800° e 900°C para os minérios 

estudados (18). 

Algumas usinas tém passado por alterações em seu cir

cuito original, visando otimizar a recuperação dos finos ou mi

nimizar as perdas durante a etapa de flotação dos sulfetos que, 

frequentemente, se encontram associados à cassite rita (19,20) 

No entanto, a busca de coletores mais seletivos t e m carreado os 

maiores esforços, por parte dos pesquisadores . 

A utilização de ácido amino-fosfônico, em substitui -

cão ao sulfosuccinamato, relatada recentemente na literatura (21) 

apresenta como uma vantagem a maior seletividade em relação à 

flotação da fluorita. BROEKAERT et al. (22) propuseram, recen

temente, a introdução de uma etapa ｰｲ･ｬｩｾｩｮ｡ｲ＠ de flotação dos 
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minerais de ganga normalmente associados à cassiterita, pela u

tilização de ácido N-alquilarnino propiônico (Cataflot CPI), se

guida da flotação convencional com sulfosuccinarnato. Infeliz -

mente, não foi apresentada a composição mineralógica das amos -

tras testadas, mas os resultados foram considerados satisfató -

rios. Após flotação preliminar dos sulfetos e deslarnagern Ｈ ＼ ＳｾＩＬ＠

teores variando entre 1,3% e ＱＬｾＥ＠ Sn foram elevados para cerca 

de 18% Sn com 77% de recuperação. 

A utilização de um reagente tensioativo nao iónico, 

o octilfenilpolietoxietanol (OPEG) foi estudada por DOREN GATTAS 

et al. (23), que observaram um aumento da flotabilidade da cassi 

terita com a sua adição na presença dos coletores Aeropromoter -

840 e Procol CA-540. 

BAUDAUF et al. (24), utilizando ácido arnino-naftol 

sulfônico como depressor do topázio, observaram boa seletividade 

na flotação da cassiterita com ácidos dicarboxílicos. Observa -

ram ainda que a proximidade da posição relativa dos grupos amina 

e hidroxila do ácido amino-naftol sulfônico é importante para a 

sua adsorção e que a estocagern da solução favorece a adsorção des 

te reagente no topázio. 

Corno constatação de caráter geral, verifica-se que 

a flotação de cassiterita tem merecido a atenção de muitas pes -

quisas nos anos recentes. A áplicação do processo vem sendo ｦｲｾ＠

quenternente considerada, inclusive para minérios pegrnatíticos(25) 

de teores (0,1 a 0,3% Sn) mais baixos que a média dos minérios 

primários atualrnente tratados. 

Ensaios de microflotação, adsorção, propriedades e

letrocinéticas e dispersão com amostras isoladas de cassiterita 

e fluorita anteriormente realizados (7) indicaram a possibilida

de de separação dos dois minerais com a utilização de baixa con

centração de ácido oléico. Estudos de flotabilidade desses mine 

rais com Procol-540 revelaram resultados semelhantes. 

No presente trabalho são apresentados os resultados 

de flotação em escala de bancada realizados com o minério de Pe

la Erna, GO, os quais confirmaram as previsões dos estudos bási -

cos citados. 
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II. MATERIAIS E MtTODOS 

A amostra de minério de cassiterita utilizada nos en -

saios de flotação seletiva da fluorita é proveniente da mina de 

Pela Ema, Goiás. A partir da amostra original de duas toneladas, 

recebidas da Mineração Salomão S.A., foram selecionadas inicial

mente algumas amostras de rocha para estudos petrográficos. A 

seguir, a amostra foi britada em britador de mandíbulas primário, 

e posteriormente num britador de mandíbulas secundário, até a

tingir granulometria abaixo de 1/4". Após homogeneização, fo

ram retirados 100 kg e passados em britador de rolos, para redu

ção a 10 malhas (1,65 mm) e estocagem em amostras de 1 kg. 

Para se obter resultados coerentes nas amostragens, 

procedeu-se a vários estágios de redução de tamanho e homogenei

zação, sendo retirada em cada etapa uma alíquota estatisticamen

te representativa do minério, o qual apresentou um teor de 

2,29 ｾ＠ 0,06% Sn. 

A partir de estudos microscÓ?icos, difração de raios X 

e análises químicas, foi determinada a composição mineralógicado 

minério, apresentada na Tabela 2. Alguns grãos de cassiterita ｾ＠

parentemente puros ao microscópio acusaram na análise química 

um teor de ferro superior a 3%. Do ponto de vista da flotabili

dade dos minerais associados, é importante assinalar a presença 

da fluorita (5,6%) e da hematita (5,0%), que tendem a flotar ｪｵｾ＠

tamente com a cassiterita, na presença dos coletores especifica

dos para esta. 

Tabela 2 - Composição mineralógica do minério de Pela Ema 

Cassiterita 

Plagioclásio 

Biotita 

Microclina 

Quartzo 

Fluorita 

Hematita 

2,9 

42,0 

19,0 

17,0 

3,0 

5,6 

5,0 

Magneti ta . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . 4, 5 

Outros ( pirita, calcopirita, covellita, etc) . . . • . . 1, O 
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O grau de liberação da cassiterita foi determinado a

través de observações em lupa binocular e microscópio ｰｯｬ｡ｲｩｺ｡ｾ＠

te, utilizando-se o método de Gaudin (26). Na fração -100 +150 

malhas a cassiterita apresentou 100% de liberação. 

Os ensaios foram realizados numa célula Denver, mode

lo D-12, em cuba de 5 litros. Foram utilizados H2so4 e NaOH ｣ｾ＠

mo reguladores de pH e óleo de pinho (10 g/t) como espumante.Os 

coletores testados foram o ácido oléico da MERCK Ltda . e um 

sulfosuccinamato de sódio, o Procol CA-540, cedido pela Allied 

Colloids Ltd. Os ensaios de flotação foram realizados com a

gua de torneira que apresentou pH = 7,2 ｾ＠ 0,3 para medições ob

servadas num período de 40 dias. 

III. RESULTADOS OBTIDOS 

Na flotação preliminar da fluorita foram realizados en 

saios em pH = 8,0, variando-se a concentração de coletor. As 

Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, os resultados obti -

dos com ácido oléico e Procol CA-540 na flotação preliminar da 

fluorita. Em seguida à flotação da fluorita em cada concentra

ção de coletor indicada, o pH era regulado para 4,0 oam H2so4 e 

a flotação da cassiterita efetuada com 250 g/t de Procol CA-540, 

seguida de uma etapa de limpeza dos concentrados. 

Observa-se pela Figura 2 que, com uma dosagem de 30 g/t 

de ácido oléico, tem-se uma elevada recuperação da fluorita, da 

ordem de 75% com um teor superior a 55% de CaF 2 . A recuperação 

indesejável de cassiterita nos concentrados de fluorita aumenta 

gradativamente, mas de maneira lenta, com a concentração do co

letor. Para 30 g/t de ácido oléico, a perda é da ordem de 5%. 

Na flotação subsequente da cassiterita em pH = 4,0 ｦｾ＠

ram obtidos concentrados com teores elevados (Figura 2.b). Após 

a flotação da fluorita com 30 g/t de ácido oléico, por exemplo, 

a flotação da cassiterita com 250 g/t de Procol CA-540 propor -

ciona um teor de 37% Sn no concentrado "cleaner", tendendo para 

valores superiores a 40% Sn, com o aumento da concentração do 

coletor. A recuperação da cassiterita apresenta, no entanto, ｾ＠
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ma queda acentuada com o aumento da dosagem de ácido oléico na 

flotacão preliminar. 

Observa-se pela Figura 2.a que mesmo para ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡ｾｳ＠

de ácido oléico da ordem de 60 g/t, a recuperação de cassiterita 

nos concentrados de fluorita é pequena, sendo razoável a seleti

vidade. No entanto, a recuperação de cassiterita remanescente 

na célula após tratamento com ácido oléico é extremamente baixa 

e, portanto, imp·raticável. Para 30 g/t de ácido oléico na ｦｬｯｴｾ＠

cão preliminar, por exemplo, a recuperação da cassiterita situa

se em torno de 50%, atingindo apenas 23% para 60 g/t de ácido o

léico. 

Um estudo subsequente de flotação da fluorita e cassi

terita com o mesmo coletor, Procol CA-540, apresentou resultados 

qualitativamente diferentes dos acima descritos. O controle de 

pH e da concentração .de coletor permitiu a obtenção de boa sele

tividade, com menor consumo de reagentes. 

Observa-se pela Figura 3.a que, para uma concentração 

de coletor de 15 g/t, obtém-se uma recuperação de 80% da fluori

ta com teor superior a 55% de CaF2 • A recuperação da ｦｬｵｯｲｩｴ｡｡ｾ＠

menta com a concentração do coletor, atingindo valores superio -

res a 90%. 

Pela Figura 3 .b, observa-se que, após remoção de 80% da 

fluorita com 15 g/t de coletor, em pH = 8,0, a recuperação ｳｵ｢ｳｾ＠

quente da cassiterita situa-se em torno de 88% com um teor de 

18% de Sn. No entanto, a recuperação indesejável da cassiterita 

na etapa de flotacão da fluorita eleva-se rapidamente com a con

centração de Procol CA-540. ｾＮ＠ portanto, fundamental, um ｣ｯｮｴｲｾ＠

le rigoroso da concentração do coletor para minimizar as perdas 

de cassiterita na flotacão preliminar. 

ｾ＠ importante assinalar que as recuperações mencionadas 

acima referem-se à alimentação da flotação preliminar, de forma 

que, embora se tenha no gráfico da Figura ｾＮ｢＠ uma aparente que

da na recuperação da cassiterita, a flotação da cassiterita re

manescente na célula manteve-se, de fato, elevada. A Figura 4 

apresenta resultados comparativos entre a recuperação da cassi

terita após flotação preliminar da fluor!ta com ácido oléico e 
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com Procol CA-540. Observa-se uma queda linear da recuperação 

com o aumento da concentração de ácido oléico na flotação preli

minar, e uma recuperação constante da cassiterita quando a ｦｬｯｴｾ＠

ção da fluorita é preliminarmente feita com o mesmo coletor, Pro 

col CA-540. 

IV. DISCUSSÂO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos nos ensaios de bancada em que 

a flotação preliminar da fluorita foi efetuada com ácido oléico 

(Figura 2) apresentaram um problema especifico. As perdas da 

cassiterita por flotação conjunta com a fluorita foram relativa

mente baixas. No entanto, na flotação subsequente da cassiteri

ta, a recuperação desta tende a diminuir com o aumento da quant! 

dade de ácido oléico utilizado na flotação preliminar. Este fe

nômeno é, provavelmente, decorrente do rebaixamento da concentra 

ção micelar critica (CMC) do coletor Procol CA.540, pela mistu

ra com o ácido oléico. A formação de micelas mistas diminuiria 

o poder coletor do Procol CA-540. 

O rebaixamento da CMC do dodecil sulfato de sódio, pe

la adição de diversos álcoois à solução, foi observado e estuda

do por SHIRAHAMA & KASHIWABARA (23) que concluiram que, quanto 

maior a cadeia carbónica do álcool, maior era o seu efeito sobre 

a CCM do dodecil sulfato de sódio. No presente caso, a adiçãodo 

ácido oléico à polpa em pH = 4,0, estando portanto o ácido oléi

co predominantemente sob a forma molecular neste pH, poderia ｰｲｾ＠

vocar um efeito semelhante em relação ao coletor principal. Es

ta hipótese poderia ser estudada no futuro, através da determina 

ção da condutividade das soluções. 

Os ensaios realizados visando a flotação preliminar da 

fluorita com o Procol CA-540 (Figura 3) revelaram que a fluorita 

pode ser flotada seletivamente em pH 8,0. O controle da con -

centração do coletor em niveis minimos é, no entanto, bem mais 

critico. Observa-se, pela Figura 3, que a flotação conjunta da 

cassiterita durante a flotação da fluorita aumenta rapidamente 

com a concentração do coletor . No entanto, para ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡･ｳｾ＠

feriores a 15 g/t, a seletividade é alta, sendo a perda de Sno2 
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inferior a 5% (Figura 3.a). A recuperação subsequente da ｣｡ｳｳｾ＠

terita em pH = 4,0 com 250 g/t de coletor é também elevada, su

perior a 90%, independentemente da concentração do coletor na 

flotação preliminar (Figura 4.b). Este processo apresenta, as

sim, excelentes perspectivas de viabilidade técnica. 

V. CONCLUSOES 

Com relação aos estudos com o minérios de Pela Ema 

(GO) , em escala de bancada, os resultados obtidos permitem con

cluir que a utilização do ácido oléico como coletor da fluorita 

em pH = 8,0 apresenta seletividade elevada. No entanto, sua 

utilização inibe a flotação subsequente da cassiterita com 

Procol CA-540 em pH = 4,0. A substituição do ácido oléico pelo 

Procol CA-540 na flotação da fluorita em pH = 8,0 exige um con

trole mais rígido da concentração de coletor para evitar perdas 

de cassiterita. No entanto, a flotação subsequente de cassite

rita é eficiente e a recuperação elevada ( > 90%). 
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